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 -- ,ךייה רעד ןיא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,לַאװק רעפיט ַא ןעוועג זיא ץרפ
 ףיוא טינ זדנוא טרעה ץרּפ .טּפעשעגסױא טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה סָאװ ,לַאװק ַא
 -עגסיוא-טינ ץלַא ךָאנ טָאה רע ,ןטיײקנגרָאברַאפ ענייז טימ ןפושיכ וצ ,ןצייר וצ
 -- ןכוז גנַאל ךָאנ םיא ןלעוו רימ .ייז וצ לסילש ַא ןכוז רימ ןוא .תודוס עטגָאז
 ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד ענייז ןופ *ךעלעטניּפ, יד ןשיוצ רָאנ טינ ,ןילַא םיא ייב
 ןײלַא רע סָאװ ,ןסיו וצ קירעגיינ ןייז גנַאל ךָאנ ןלעװ רימ .ןעייסע ,סעמַארד
 -שטיל עשידִיי עיינ יד זַא ןעװעג הכוז סע רע טָאה סָאװ טימ ןוא ןעוועג זיא
 ,רע סָאװ ,ךעלקילג ױזַא ןצַאש ךיז לָאז ,םיא טימ ןריצלָאטש ױזַא לָאז רוטַאר

 .טרָאװ ןשידַיי םענרעדָאמ םענופ רעטָאפ ןרַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא רע דָארג
 טָאה סָאװ ,ןעוועג סנױזַא ןצרּפ ןיא זיא סָאװ ןוא ?ןופרעד טוג ױזַא ריא זיא סָאװ
 רעקיטייצטנייה רעד ןיא יז ןריפוצניירַא טסַאּפעגוצ ױזַא טכַאמעג ,םיא אקווד ,םיא
 ןסיורג ַא ןיא סָאװ ,סָאד ןעוועג סע זיא ?עיצולָאװע רעשירָאטסיה ריא ןופ עזַאפ
 "ץפעש ױזַא ,שירפ-ךעלטנגוי ױזַא ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא ןפַאש ןייז ןופ לייט
 ?קידנגערפ ,קידנשרָאפ ,קידנכוז-קיבייא ןוא וויטיסנעס-ףרַאש ױזַא ,קיורמוא שיר
 רעקיטעּפמיא רעטשרע רעד ןייז וצ לגוסמ ןוא קִיעפ ױזַא טכַאמעג םיא סָאד טָאה
 -קינייועניא ריא ןעוו ,טייצ ַא ןיא רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ רעזייווגעוו
 -ַאנ רעזדנוא ןופ קורדסיוא רענרעדָאמ רעד ןרעוו וצ ןעוועג זיא גנַארד רעטס
 רערעדנַא רעדיוװטעי יו רעמ סָאװ ,סָאד ןעוועג סע זיא ?ןליוו ןשירעפעשי-לַאנָאיצ
 ןשירָאטסיה םעד קרעוװו ענייז ןיא טרעּפרעקרַאפ רע טָאה רעביירש רעשידִיי
 "וצכרוד טרעשַאב ןעוועג זיא ללכב רוטַארעטיל רעשידִיי רעד סָאװ ,סעצָאדּפ
 ןופ סעיסנעמיד ףיוא עיסנעמיד-טיירב יד ןעלפכ ןופ סעצָארּפ םעד -- ןכַאמ
 -געמ סָאװ ,ּפערט יד ןלעטשוצפיוא ןקידנערַאפ ןופ סעצָארּפ םעד ,ךייה ןוא ףיט
 רעד ןופ סָאװ ,ּפערט יד -- ןעיוב וצ ןבױהעגנָא ןיוש טָאה םירפס רכומ עלעד
 ץנעװקַאלע רעכעלרעדנּוװ רעד וצ טריפעג ייז ןבָאה המשנ-סקלָאפ רעמוטש-בלַאה
 סקלָאפ םעניא ןקעדפיוא ןופ סעצָארּפ םעד --- ,ןייזטסּוװַאב-ךיא ןלַאנָאיצַאנ םענופ
 ?טייקידתבש עלופניז ןוא רילָאק ןייז געט עקידעכָאװ ,עיורג סקעז

 ,ןײלַא סָאד טינ רעבָא ,ךיוא סָאד

 זיולב טינ ,טייקכעלנעזרעּפ עטלקיוורַאפ ןוא ענעגרָאברַאפ-ףיט ,עצנַאג סעצרּפ
 ,סעּפע טַאהעג ךיז ןיא טָאה ,ןפַאש-טרָאװ ןייז ,גנולַארטשסיױא עזייוולייט ריא
 סָאװ ,םידעפ יד טכַאמעג םיטניא ױזַא ,םערַאװ ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא טָאה סָאװ
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 -סנבעל ןוא רעלופסנבעל-ךעלטנגוי רעיינ רעד ןוא םיא ןשיווצ ןענוּפשעג ךיז ןבָאה
 ןופ שינעפיט רעד ןיא רע טָאה ,יז יוו ױזַא ,טסנוק-טרָאװ רעשידִיי רעקיטשרָאד
 -גָאט סקלָאפ םענופ טעּפמיא םעד ןוא טייקיטפערק יד טקינייארַאפ המשנ ןייז
 -רעדסיוא רעקידהריתייהמשנ ןייז ןופ סוחי ןוא ץלָאטש םעד טימ טייקכעלגעט
 ףיא טָאה ,"ןטנעָאנ םוצ טפַאשבילש עקידתמא ןוא עכַאפנייא ןייז .טייקטלייוו
 ןייז ןופ טייקטכע יד ,קורדסיא סעשטינ קידנצינ ,טרענימרַאפ טינ רָאה ַא
 וצ ןעזעגסיוא טָאה גנַאג"ןקנַאדעג ןייז ןעוו טלָאמעד וליפא ;"ןטייוו םוצ עבילק
 יד טימ רע טָאה ,"שיטסיוויטיזָאּפפ גנערטש ןוא *שיטסילַאערא גנערטש  ןייז
 רעלעה רעד ןטימ ןיא ...ןעגנועז ןעעזעג ןגיוא עסייה עסיורג ענייז טימ ,ןגיוא
 ..יתומולח טמולחעג -- רָאװ

 רעד ףיוא רע טייטש ןייטש סָאװ ,רעטייל סוניבא בקעי םיא ךיז טמולח טָא
 ..ןךעלמיה יד וצ זיב רע טכייױג ץיּפש ןייז טימ ןוא דרע

 .  ,טסעז וד ;םערָאװ-ןגער ַא ןיב'כ
 ..ןבָארגַאב ןיב'כ עטָאלב ןיא ףיט יו
 ,טסענירעלדָא ןַא רימ טמולח ךָאד
 ,ןבָאה ךיא ליוו לגילפ-רעלדָא

 ןלעה םעד ןיא ךיא ליוו ןעמיווש
 ,טרעטשעגמוא ריפעז ןכיוה
 ןלעטשרַאפ רימ ןקלָאװ רעד לָאז

 ,דרע יד רָאנ ,למיה םעיז טשינ |

 שטנּוו םעד טקעוװעג םיא ןיא טָאה סָאװ ,םיא ןיא ןעוועג זיא סנױזַא סעּפע
 ןביוהעג םיא טָאה טָאװ ,םיא ןיא ןעוועג זיא סנױזַא סעּפע ,לגילפ-רעלדָא ןבָאה וצ
 קרַאטש ױזַא םיא לָאז סע ,ןעוועג םרוג ןוא ןעור םיא טזָאלעג טינ ,דרע רעד ןופ
 | | ..,למיה םוצ ,ןטייקכיוה וצ ןעיצ

 רעכעה ןעוועג ּפעק ןעצ טימ --- הלעמלו ומכשמ -- רע זיא ,קלָאפ ןופ רענייא
 רע יוװ ױזַא ,םיא ןופ קעװַא טינ רעבָא זיא רע -- ,קלָאפ ןופ רעכעה .םיא ןופ
 -רעלדָא ןעוועג זיא םולח ןייז שטָאכ ,דרע רעד ןופ טרעטייורעד טינ ךיז טָאה
 ,לגילפ-רעלדָא ןוא טסענ

 ,ןכיוה ַא ןיא ּווצעגרע טינ ,ןעמעלַא זדנוא ןשיווצ ,ןטנוא ָאד ןעוועג זיא רע
 ןעוו ,בר רעקסירב רעד יוװ ,טגָאזעג טינ טָאה רע .ןייבנפלע ןופ םערוט ןטלַאק
 סָאד ..םענייק ךָאנ טינ קנעב; ףןיבר רעלַאיב םעד םולח וצ ןעמוקעג זיא רע
 .טגָאזעג טינ סע טָאה ץרּפ ,ןיינ ."ריד רַאפ ןוא רימ רַאפ רָאנ ץַאלַאּפ ַא זיא
 רע ןעוו .ןעמעלַא רַאפ --- רעבָא ,ןצַאלַאּפ ןגעוו .טמולחעג ,עקַאט תמא ,טָאה רע

 ,רע טלָאװ ,בר רעקסירב םעד טנגעגַאב ןבָאה ,ןיבר רעלַאיב םוצ ךעלנע ,לָאז
 .ןופ סױרַא ךימ ריפ ,יבר, :םיא ייב ןטעבעג ךיז ,יבר רעשידיסח רעד יוװ ױזַא
 .."לארשי לכ טימ ןעמַאזוצ ןייז ליוו ךיא ,ךייא טימ ןיילַא ןייז טינ ליוו ךיא ,ןענַאד
 .."לארשי לכ ףיוא ןעור זומ ,טביולגעג רע טָאה ,הניכש יד;

 "ידִַיי רעצנַאג רעד ןופ גנובערטש עטסקיטפערק יד ןעוועג טינ ןעד זיא ןוא
 טינ ןעד טָאה ?לארשי לכ ףיוא ןעור לָאז הניכש יד זַא ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעש
 ?שיערבעה ףיוא רפס ןשיליכשמ ןוא ןשידמול םעד ןופ טכַאמעג שרעדנַא יז סָאד
 -רעדסיוא ןייז עקַאט .ךיז רַאפ תבש ןכַאמ טינ -- ױעבָא ,קידתבש ןייז עקַאט
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 ןופ ,ןײלַא ךיז רַאפ ןביירש. ..ןעמעלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא -- טינ רעבָא ,טלייוו
 ףיױא -- רעבָא ,ןביירש טלָאװעג טָאה ץרּפ יװ ,"ןגעו האנה רענעגייא רעד
 םעדא קידנביירש ןבָאה ןעניז ןיא .ךַארּפש-קלָאפ רעד ףיוא ,ךַארּפש סנעמעלַא
 רוטָארעטיל רעד ןיא ךיוא טנװַאהַאב זיא סָאװ ,םעד ,רענעייל טרָאס ןרעכעה
 טינ ךיוא רעבָא ,עסַאמ רעד וצ ךיז ןזָאלּפָארַא טינ ,(*"ןושל רעדנַא ןַא ףיוא
 טינ ,םימחר טימ רעבָא ,סיוועג -- הרות ריא טימ ןענרעל ...ריא ןופ ןײגקעװַא
 רעדליב טימ לופ הרות ,ןרעה רָאנ טינ ,ןעז ןָאק ןעמ סָאװ ,הרות ...ןיד עמַאס

 םעד ןזיוועג טָאה יבר רעלַאיב רעד סָאװ הרות --- ,ןטכישעג ןוא ןטלַאטשעג ןוא
 .,רעווָארימענ רעד ,יבר רעדנַא ןַא סָאװ ,הרות ,("גרעב ןשיוצ,) בר רעקסירב
 ...("םידיסח תנשימ;) ןעגנוזעגסיוא ןוא טצנַאטעגסיױא ,ןלוּפליּפוצסױא טָאטשנָא טָאה

 ןרעטלע ענייז שטָאכ ,ךיא םצע ןייז ןיא ,ןצרּפ ןיא זיא ןָא בייהנָא ןופ ,עי
 -- ,רעווָארימענ םענופ ןוא רעלַאיב םענופ סעּפע ןעוועג ,םידגנתמ ןעוועג ןענייז
 ,רתסנ ריא טימ ךיוא ןוא -- הרות ןייז טימ סָאװ ,ןיבר ןשידיסח םענופ סעּפע
 בייהנָא ןופ ,ןכיילג סנייז וצ רָאנ טינ ,לארשי ללכ וצ רע טמוק ,הלגינ זיולב טינ

 םייוו ןייז וצ רעגערט םייח יוװ ױזַא ,ןשטנעמ-סקלָאפ םוצ טגָאזעג ץרּפ טָאה ןָא
 ןצעז ןוא ןבייהפיוא ךיד לע ךיא ,ריד וצ ןגיײבּפָארַא ךימ לעוװ ךיא..., :הנח
 ,"תיב םולש;) *...רימ ןבענ ךיד

 -נוא ןיא טריטויבעד *שינָאמ, טימ טָאה ץרּפ רעדייא ךָאנ רעַירפ רָאי ַא טימ
 ,"ןמזה תוניגנמ;) דיל שיערבעה ַא ןיא רע טָאה ,שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעזד
 :רעטרעוו יד טימ ,סרעביירש עשיערבעה יד ,םירבח ענייז וצ טדנעוװעג ךיז (7

 ארקא אל זונו ,םירפוסה יחא,

 ,םנושלל ?םיגלע, ,הביא יל ורמשת לא

 ימע ןושל יכ : לירב תפש יל םא

 ,םנורגמ עמשא -- הברע לירמשו

 ךַארּפש יד טלעפעג רימ סָאװ ,זייב רימ ףיוא טינ טייז ,סרעביירש-רעדירב?)
 לייוו --- ,"ןָאגרַאשז, ךעלטכַארַאפ טינ יז ףור ךיא סָאװ ,לרעמש ןוא לרעב ןופ
 *ךַארּפשקלָאפ רעזדנוא זיא יז

 שידִיי ןיא ןעעזעג ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יו ,רע טָאה טלָאמעד ןיוש
 יד ףיוא ןוא ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא סָאװ ,"טולב רעזדנוא ףיואק טנעמונָאמ ַא
 "עד ןיוש ."ןתולג עלַא ןיא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זדנוא ןגעק ןענייז סָאװ ,תוחיצר
 -ודקה ןושל זיא ,שדוקה ןושל ןייק טינ ביוא ,םיא רַאפ ןעוועג שידִיי זיא טלָאמ
 ,"תורוד ןופ ןייועג םעד, שידַיי ןיא טרעהעג רע טָאה טלָאמעד ןיוש .םיש
 ןשטשילב;, ןעעזעג ןוא "עטכישעג רעד ןופ םס, םעד ףיוא ףורּפָא ןַא טרעהעג
 רעבָא ,טרעווילגרַאפ ןענייז סָאװ ,לארשי קלָאפ ןֹופ ןרערט יד -- ןטנעמיד יד
 רע טָאה טלָאמעד ןיוש ,("ואפקנ -- ושבי אל;) *ןרָאװעג טנקירטעגסיוא טינ
 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,טײקנסירעגּפָא ןייק טינ ןעזעג ,סע טסייה ,טנייה ןשידִיי םעניא
 ןסױרג םעד ףיוא גנונעפָאה ַא ןוא ךשמה א ,רבע ןשידַיי םעד ןופ ךשמה ַא
 זַא ,רָאלק ןעוװעג םיא זיא טלָאמעד ןיוש .טמוק סָאװ ,גָאט סטָאג ףיוא ,גָאט

 ,12 'ז ,1929 ,ענליוו ,סעדער ןוא ווירב ,ץרּפ .? .י :ליזיימ ןמחנ /*
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 -- ,יז טרענ סָאװ ,רוטלוק יד זיא ,גנוי זיא שידִיי ףיוא רוטַארעטיל יד שטָאכ
 ,טלַא רעייז זיא סָאוװ ,קלָאפ ַא ןופ רוטלוק יד

 עלַא ענייז ףיוא טקוקעג טינ ,רע זיא טייקכעלנעזרעּפ עטכע עדעי יװ
 יד ןוא ,שטנעמ רענעסירעצ ןייק טינ ,רעצנַאג ַא ןעוועג ,ןסיר עטסקינייוועניא
 טינ ,רקפה קיטש ןייק טינ ,טלעוו ַא ןגיוא ענייז ןיא ןעוועג זיא טלעוו עשידִיי
 רַאפ ןעוועג ןענייז ןבעל ריא ןופ ןעמרָאפ ןוא סעזַאפ ענעדיישרַאפ יד .,סָאַאכ ןייק
 ןופ טייק ענעדלָאג יד -- ,טייק ַא רָאנ ןעגניר עטרעדנוזעגּפָא ןייק טינ םיא
 סנַאמ ריא טגָאזעגרעביא ןיציבר רעלוקס יד טָאה יוװ ,עיצולָאװע-סקלָאפ רעד
 ןבעגעג ,דגנתמ רעד ,בר רעלוקס רעד טָאה ,ןענַארַאפ ןענייז סעש ?לטרעוו ַא
 ןענייז סע" --. ,םידיסח יד ףיוא ןרסמ םיא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו ,לשמ ַא

 ,םיגהנמ ערעדנַא ,ןייז-ילכ ענעדיישרַאפ ייז ןבָאה ,תולייח ענעדיישרַאפ ןענַארַאפ |
 יד ןופ טייקנדיישרַאפ יד יא ןעזעג טָאה ץרּפ .."תועלמ ןייא ןעניד עלַא רָאנ
 ןוא .קלָאפ ןשידַיי םענופ טייקידתוכלמ-ןייא יד יא ,םיגהנמ יד ןוא ןייז-ילכ

 םיא רַאפ ןעוועג ןענייז המוא רעשידַיי רעד ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ יד יװ ױזַא
 םיא רַאפ ןעוועג ןכַארּפש עדייב ןיא ןעגנופַאש עריא ןענייז ,ללכ ןייא ןופ ןלייט
 ;רוטַאועטיל ןייא ןופ ןעגנופַאש

 ,ןגיא יד רעבָא ,קידמינּפ-ליפ ,קלָאפ רעזדנוא יו ױזַא זיא ןיײלַא ץרּפ
 -סיוא ןכעלטנגייא ,םענײמעגלַא רעייז ןפַאש ןוא רעמינּפ ענייז ןטכיײלַאב סָאװ
 טקוק .ןגיוא -- עסייה ןוא עסיורג -- עקיבלעז יד לָאמ עלַא ןענייז ,קורד
 ןיא יו רעמ רע טעז ,קרעװ סעצרּפ ןופ ןעזסיוא ןקידנסיורד ןפיוא רענייא
 דיישרעטנוא ןייק טינ זיא .ץרַאה ןייא טגָאלש ייז ןיא קינייוװעניא רעבָא ;ןצרּפ
 סָאוװ ןיא סנייא ץלַא ;ןטכַארטַאב ןלעװ רימ ןבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ַא רַאפ סָאװ

 םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא -- ,ןפיטרַאפ ךיז ןלעװ רימ  ןפַאש ןייז ןופ לייט ַא רַאפ
 ןייז ,םעטָא ןקַיורמוא ןייז ןליפ ,ןגיא עקידנענערב סעצרּפ ןעז רימ ןלעוו
 | | ,ץרַאה סייה

 קרעװ יד ןיא תוריתס ןעז וצ ביל טָאה ,ןַאמ סַאמָאט טגָאז ,טלעוו יד;
 ..ףשטנעמ עסיוױג ןופ סנבעל יד ןיא ןוא

 -טייהנייא ןַא ךָאד ןוא -- עקיטלַאטשעג-ליפ ַא זיא טלַאטשעג סעצרּפ .,עי
 זיא ןדעי טינ .ריא וצ לסילש רעד ךיוא ןוא -- םעלבָארּפ ַא זיא יז ,עכעל

 ןבָאה (סרעקיטירק-סרענעײל ךיוא) סרענעייל ןוא .ןרָאװעג ןבעגעג לסילש רעד
 סגייא ןבָאה סָאװ ,ןקורדנייא ,ןקורדנייא עקידתוריתס ןגָארקעג טפָא ןצרּפ ןופ
 ,ןטסיצרּפ-יטנַא ךיוא ןוא ןטסיצרּפ ןעוועג ןענייז ...ןסָאלשעגסיױא ערעדנַא סָאד

 לָאמ ןייא טינ ןצרּפ םורַא ןבָאה וליפא טוט ןייז ךָאנ .םידגנתמ ןֹוא םידיסח

 -- טיג טריטוּפסיד טָאה ןעמ :ענדָאמ ןעוועג זיא'ס .ןתקולחמ טרעקַאלפעגפיוא
 רעקירעדינ ַא ןופ רע זיא יצ ,רעטכיד ןימ רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ץרּפ זיא יצ
 ץרּפ זיא יצ :ןעװעג טפָא זיא חוכיוו רעד ,ןיינ ;הגרדמ רערעכעה ַא ןופ רעדָא

 .טינרָאג -- רעדָא ץלַא
 ,שודק רעד ,ןרעטש לארשי טָאה ,תובהלתה רעשידיסח ןייז ןופ טרוכישרַאפ

 ךייש טינ זיא'ס.. זיא ץרּפ זַא ,(1927--1926 ,"ןטפיוש רעװעשרַאװ) טגָאזעג

 ןלייצרעד ןוא ןהקבד םיא ןגעוו ךיז ןָאק ןעמ ,זיא ץרּפ סָאװ ,ןגָאז וצ רָאג ןעוועג

 ,סָארג השמ) רעקיטירק רעשידִיי רעדנַא ןַא .ןיבר ןשידיסח ַא ןגעוו יוװ ,םיסנ
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 ,טרעקרַאפ טקנוּפ זַא ;טלַאה ("רעטעלב עשירַארעטיל, יד ןיא ,"םוקפיוא, ןיא
 טָאה *רוטַארעטיל רעשידִַיי רעד ןופ םזינַאגרָא רעקידעבעל רעצנַאג רעד;
 ענייז ןופ שינעקירטסיוא חומ עשיטנעגילעטניא יד ןעיידרַאפ טנָאקעג טינ
 ןטַאגָארוס עשיטעָאּפ עטכַאמעג קיצנוק יד ,תואצמה עשירַארעטיל (סעצרּפ)
 עכלעוו ןיא ןוא טײקכעלריטַאנ עטנוזעג ריא טעשטומרַאפ טָאה רע עכלעוו טימ
 ..עיגרענע עקיטסייג לקערב ַא וליפא ןגײלנײרַא טלָאװעג טינ טָאה קלָאפ סָאד
 ..רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןופ הללק יד זיא ץרּפ ,הכרב יד זיא ץרּפ

 רע ןעוו ךיוא ,טבעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ךיוא --- ,טיוט ןייז ךָאנ רָאנ טינ ןוא
 ןייא טָאה ,רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא ןַא ךיז רַאפ ןכוז ןביוהעגנָא טשרע טָאה
 ,ךיור ןוא ׁשֵא םיא ןופ טכַאמעג (ַא"א ןַאמשירפ ,ווָאנבוד) סרעקיטירק עּפורג
 טָאה ,(א"א רענזילק ףסוי 'רד רעטעּפש ,ןיקסנעלָאמס) עּפורג רעדנַא ןַא תעב
 | ,גננרעטסיײגַאב סיורג טימ םיא ןגעוו ןבירשעג

 רע ןעוו זַא ,ץ"כ ןויצ-ןב טלייצרעד ,ןצרּפ ןגעוו תונורכיז לטיּפַאק ַא ןיא
 ןיא;) "?םיתמה ריע; סעצרּפ "הריפצה, ןיא טנעיײלעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה
 רעד ןופ ןיימ רעד זיא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ רע טָאה ,(*טָאטש רעטיוט ַא
 רָאטקַאדער-טּפיױה םעד ,ןיקסמינַאלס ,ז ,ח וצ ווירב ַא ןיא רע טָאה ,גנולייצרעד
 ענױזַא טקורד יז סָאװ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ,גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ
 "עלעב יד זא ,טרעפטנעעג יקסמינָאלס םיא טָאה ,ןכַאז ?עכעלדנעטשרַאפמוא;
 ,"רקובה;) .רע טינ ,וָאלָאקָאס "עשר רעד , טריטקַאדער "הריפצה? ןופ קיטסירט
 סעצרּפ ,סע טסייה ,טלָאװ יקסמינָאלס רעטלַא רעד ,(א"ישת ,ןויס 'ד ,ביבא-לת

 ,טניירפ-טנגוי ןוא רערערַאפ ןייז סע טָאה טקורדעג ;טקורדעג טינ 2םיתמה ריש,
 ןופ רערערַאפ ַא ןוא ,טייז ןייא ןופ רענגעק ַא :לָאמַא רעדיוו ..,ווָאלָאקָאס םוחנ
 | ,טייז רערעדנַא רעד

 -ַאב עקידהריתס עכלעזַא ךיז וצ ןפורוצסיורַא לגוסמ זיא רעביירש ַא ןעוו
 ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ טפַאשנגייא ןַא ןעזנייא אפוג םעד טָא ןיא ןעמ ףרַאד ,ןעגנויצ
 ןייז ןופ דײשַאב םעד ךיוא רשפא ןוא דוס םעד ןכוז טפַאשנגײא רעד טָא ןיא ןוא
 רעד ןיא רעטכיד םוש ןייק ןגעוו זַא ,תמא זיא סע שטָאכ םערָאװ .שינעטער
 ,תמא ויא סע שטָאכ ;ןעגנוצַאשּפָא עכיילג ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןענייז טלעוו
 ןגעװ ןענייז רעקיטרַאנדײשרַאפ ץלַא ,זיא רעביירש ַא רעקיטרַאנגייא סָאװ זַא
 "טרָאװ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא זַא ,ןטלעז ךָאד טפערט -- ,ןעגנוניימ יד םיא
 ןוא גנורעטסייגַאב רעטסקידנענערב ןופ לַאװק ַא ןייז םענייא רַאפ לָאז רעפַאש
 טמענ ,טפערט ךַאז ַאזַא ביוא ,טָאּפש ןוא לוטיב ןופ טקעיבָא ןַא -- ערעדנַא רַאפ
 טָא .גנַאל טינ טרעיוד סע ןוא ןדנעטשמוא עקידנסיורד ןופ ךעלטנייוועג סע ךיז
 -עג א ןופ ןעוועג *טנעקרענָא טינ,; טייצ עסיוועג ַא זדנוא ייב םכילע םולש זיא

 ייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא רע (לייוו רעדָא) שטָאכ ,ןטסינרעדָאמ טרָאס ןסיוו
 -עטיל יד ןעוועג קידלוש ןענייז םעד ןיא רעבָא .סרענעייל ןסַאלק ענעדיישרַאפ

 ,הביבס עסיוועג ַא ןופ ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןופ ןעגנומיטש ןוא סעדָאמ עשירַאר
 רעשידִיי רעד ןיא טרָא ןייז ןוא ןעמכילע םולש רַאפ שיּפיט ןעוועג טינ זיא סָאד
 טָאה רע סָאװ ,קורדנייא םעד ןופ טייקידהריתס יד זיא ןצרּפ רַאפ ,רוטַארעטיל
 טָא ןופ הביס יד .שיטסירעטקַארַאכ טסכעה ,ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ףיוא טכַאמעג
 םיא ןיא ,ןײלַא םיא ןיא רָאנ ,םיא רעסיוא טינ טגיל גנויצַאב רעכיילג-טינ רעד
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 עכעלרעדנווװ ,עסיורג יא ,ןטײקנפלָאהַאבמוא ןוא ןטײקכַאוװש יא ןעוועג ןענייז אפוג
 ןגױא ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא טייז רעסָאװ ןופ טדנעװעג ךיז טָאה'ס ןוא ,תוחוכ
 טָאװ טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ןייז ןוא ןפַאש ןייז .טקוקעג םיא ףיוא טָאה ןעמ
 ,עזייב רַאפ יא ,ןעגנַאזעג ביל עטסכעה יד רַאפ יא לַאירעטַאמ גונעג ןבעגעג
 -עטיל ןייז ןופ געוו ןצנַאג ןפיוא סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד .ןלַאפנָא ערעטיב
 ןוא -ַאי ןופ רָאכ רעשינָאמרַאהסיד רעד טָא טײלגַאב םיא טָאה ,ןבעל ןשירַארי

 טכַאמעג םיא טָאה ןעמ .סרערעטסעל ןוא סרעגנירפש-שודק ןופ ,סרעגָאז-ןיינ
 סע רעבָא ,ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה םינימאמ לָאצ יד ןוא ןיבר ַא רַאֿפ
 ,םיסרוקיּפא ןוא סרעלפייווצ גונעג ךיוא ןעוועג דימת ןענייז

 -עלבָארּפ יד טָא ,טײקטלּפָאט יד טָא --- לפייווצ רעפיט ןוא הנומא עקרַאטש
 ןעוועג זיא ,ןפורעגסיױרַא ךיז וצ טָאה ץרּפ סָאװ ,גנויצַאב רעד ןופ טײקשיטַאמ
 ןצרּפ ןגעו טעברַא רערעסערג ,רעטשרע רענעגייא ןיימ ןופ וויטָאמטּפױה רעד
 ,עדייב --- טייקטריוורעזער עפיט יא ,גנורעטסיײגַאב ַא יא ןעוועג זיא ריא ןיא
 סָאד זַא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ייברעד .ערעדנַא סָאד סנייא קידנצענערגַאב
 (רעמונ ןטשרע ןיא) ?ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטיל, יז ןיא ןעוועג טקורדעג זיא
 ,(1908 ןיא) טנגוי רעשירַארעטיל רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןַאגרָא םעד טָא רַאפ ןוא
 ,טייצ ַא ןיא ןעוועג סע זיא וצרעד .םַארגָארּפ ַא -- ןעוועג טינ רעיש ץרּפ זיא
 רעקיטירק ַא ייב ןבָאה ךָאד .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןעוו
 ןופ ןעּפ רעד רעטנוא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז (רעגנַאפנָא ןַא ךָאנ ןעוועג זיא רע)
 ,"רעטסיימ-ןעבָארּפ, יװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא ,ןעּפ רעקיטכיזרָאפ-טינ רעד רעטנוא
 -ַאנ עשינָאמרַאהסיד ,עשיגַארט-ףיט יד ןופ רענייא, ,*טנַאטעליד רעכיירטסייג;
 ןבילג רעד רעבָא טינ ,ןביולג ןיא שינעפרעדַאב יד טבעל ייז ןיא סָאװ ,ןרוט
 סָאד .זילַאנַא טימ ןקידנע ןוא זעטניס ַא ןכוז סָאװ ,ןרוטַאנ יד ןופ ענייא ;אפוג
 -טַאנָאמ עשירַארעטיל) וויַאא *לַארָאמ ןָא ןטסילַארָאמ ,המכח ןָא ןטַארקָאס ןענייז
 םייריש טּפַאכעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ ַא ןיא ,(1908 רַאורבעפ ,"ןטפירש
 יד ןופ רעביירש רעד ,םידיסח עתמא ענייז ןופ רענייא טָאה ,שיט סעצרּפ ןופ
 -יפעג; ןיא יוװ ,"ןכוז ןיא רעמ טגיל טייקסיורג סניבר, םעד זַא ,טליפעג ,תורוש
 יװ ,תוריּפ ענייז ןופ טייקפייר רעד טימ ױזַא טינ זדנוא טמענ רע זַא ןוא ,"ןענ
 -ירפ ןקיבייא ןייז ןופ ךעלדנרעק-העירז עפש רעד ןוא גָאזוצ ןסיורג םעד טימ
 רעד טבעלעג ,סע טסייה ,טָאה םידיסח סעצרּפ ןופ הנחמ רעד ןיא וליפא ...גניל
 רעד ,ןבייהנַא ןקידרדסכ ןייז ןופ ,טייקכעלטנגוי רעקיבייא... ןייז ןופ ןיײזטסּוװַאב
 -רַָאפ טשרע ןפרַאד סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עכעלרעדנווו ,עסיורג ןופ ןיײזטסּוװַאב
 יד ןוא םידיסח יד ןשיווצ הרשּפ ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד ןוא .ןרעוו טכעלקריוו
 רעוויטיאוטניא ןַא בייהנָא ןיא) ווּורּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,ץרּפ .ל .י ןופ םידגנתמ
 -הריתס ןוא ערעכיזמוא יד ןרעלקרעד וצ (ווּורּפ רעקיניזטסּוװַאב ַא ךָאנרעד ןוא
 -ייא ןייז ןופ טײקרָאלקמוא ןוא טייקידתוריתס רעד טימ ןצרּפ וצ גנוִיצַאב עקיד
 ,טקַאפ רעד זַא ,ןזייוװַאב וצ שטנּוו ַא ןעוועג זיא סָאד .טייקכעלנעזרעּפ רענעג
 -רָאפ ַא ףיוא יו םיא ףיוא ןקוק יא ,םיא טימ ןשטנעב יא ךיז ןעק ןעמ סָאװ
 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .לַאפוצ ןייק טינ זיא ,ןטעשזדנַאלברֲאפ ַא ןוא ןטריפ
 ןרטּפּפָא טינ ייז רָאט ןעמ סָאװ ,ןרוטַאנ עטריצילּפמָאק ענעי וצ טרעהעג ץרּפ
 עטנָאמרעד ייווצ יד ןעוו ןוא ...ןילַא ןיינ א טימ טינ ןוא ןיילַא ָאי ַא טימ טינ
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 ןטולָאסבַא ןַא טימ רענייא ,סױרַא רעטעּפש ןענייז ,סָארג ןוא ןרעטש ,סרעקיטירק
 יז ןבָאה ןיינ ןעמערטסקע ַאזַא טקנוּפ טימ רערעדנַא רעד ןוא ,ָאי ןשידיסח
 לָאמ ןקירעביא ןַא ןוא ןצרּפ ןופ טייקיטיידייווצ יד טקעדעגפיוא יינ סָאד ןופ רָאנ
 רעד וצ ןייגוצ טינ -- רעדָא -- רעדָא ןופ דָאטעמ ןטימ ןָאק ןעמ זַא ,ןזיוועג
 ןוא ,דָאטעמ רעשיטקעלַאידמוא ןַא זיא סָאד .ץרּפ .ל .י טסייה סָאװ ,םעלבָארּפ
 טסַאּפ רעבָא טּפױהרעד ,שיטירק טינ לָאמ ןייק ,שיטַאמנָאד לָאמ עלַא זיא רע
 סע .ץרּפ יװ ,טסייג ןויטַאערק ַאזַא ןגעו ךיז טדער סע ןעו ,טינ ךיז רע
 ץרּפ ,טײקשיטַאמנָאד עטרעוװילגרַאפ יו ךַאז עשיצרּפ -יטנַא ַאזַא ךָאנ ָאטינ זיא
 ךָאד ןיא סָאד ןוא -- טייקידוװעגייב ,,טייקכעלגעוװַאב עקיטסייג עקיביײא זיא
 ,םזימַאניד רעקידנעײרפַאב רענעי ,עיגרענע עיינ עסיורג ענעי ןעוועג ךעלטנגייא
 ןשידִיי םענופ גייט םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ,ןווייה קיטש ַא יװ ,טָאה ץרּפ סָאװ
 / .טסיײג ןשידִיי ןוא טרָאװ

 טקנוּפ -- ,טײקטלגילפַאב ,שינעקנעב ,טייקידוועריר ,ורמוא רעשיטנַאמָאר
 -עדנעמ ןופ עיניל רעשיסַאלק ,רערָאלק ,רעטסעפ ,רעקַיור רעד ןופ ךוּפיה רעד
 .ןעמכילע םולש ןוא ןעל

 רעוויטיזָאּפ ַא ןוא רעוויטַאגענ ַא ןופ גנולעטשנגעקטנַא ןייק טינ זיא סָאד ןוא
 ענייא .סעיגרענע ענעדיישרַאפ ץנַאג רעבָא ,עוויטיזָאּפ ייווצ ןופ רָאנ ,עיגרענע
 -ירגרעד עריא טימ טּפױהרעד לופטרעוו זיא (םכילע םולש רעדָא עלעדנעמ)
 -עג ךיז טָאה יז סָאװ ,סעבַאנפיוא יד טריפעגסיוא טָאה יז טייוו יו ה"ד ,ןעגנוכ
 רעקידנרילומיטס ַא יװ ךיוא קיטכיוו זיא (עיגרענע סעצרּפ) ערעדנַא יד :טלעטש
 ךיז -- טלעטשעג טָאה רע סָאװ ,סעבַאגפיוא םצע יד טימ סיורג זיא ץרּפ .חוכ
 יד טימ סיורג זיא רע .טלעוו רעשירַארעטיל רעשידִיי רעצנַאג רעד ןוא ןיילַא
 ריא ןיא טָאה רע סָאװ ,ןביולג ןקידנענערב םעד טימ רָאנ טינ ,תוקפס עסיורג
 ןָא שטנעמ ַא; ףבירשעג ץרּפ טָאה ,ןיקסניּפ דוד וצ ווירב ַא ןיא) ,טקעוועג
 -מוא ןענייז סע ("ןבעל טינ ןָאק ןלַאעדיא ןייז ןיא ,טלעוו ןיא ,טָאג ןיא|} ןביולג

 זדנוא טָאה רע סָאװ ,סעיצַאזיווָארּפמיא עכעלרעדנווו עלַא יד לופטרעוו רעייהעג
 רעבָא ,ןבעגעג (םערָאפ רעשיטסיצילבוּפ ןוא רעשיטַאמַארד ,רעשירעלייצרעד ןיא)
 טָאה רע סָאװ ,טיטעּפַא רעקיטסייג רעסיורג רעד זיא קיטכיוו רעקיצניװ טינ
 ,גנונָאמרעד עסייה ַא ןעוועג זיא רע .טקעוועגפיוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 עשידִיי וצ ףורסױרַא ןַא ,גנורעדָאפפיוא ןַא ןעוועג זיא רע ,גנונָאמ עקיליײה ַא
 ןוא רעכעה ץלַא קידנעייג ,ףױרַא-גרַאב קידנעיײג ,ןלָאז ייז --- סרעלעטשטפירש
 -- עטסיירד -- ענעי וצ ןבערטש וצ ןרעהפיוא טינ ןוא ,ןרעו דימ טינ ,רעכעה
 ןוא ןיײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןליצ עשידַיי-לַאסרעװינוא ןוא עלַאסרעוװװינוא-שידַיי

 ..טלעטשעג ערעדנַא
 רעד טָאה ,ןליצ-טסנוק סעצרּפ ןופ טייקטסיירד יד טָא ןוא טייקיינ יד טָא

 ערעטיירב יד ןבירשעג טָאה רע ךָאנ רעדייא ,1907 ןיא ןיוש טריּפשעג רעביירש
 עניימ ןופ םענייא ןיא .,?ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטילק ןיא ןצרּפ ןופ גנוצַאשּפָא
 -רַאפ ןצרּפ ךיא בָאה ,(*"רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו ןסעומש, עקיטלָאמעד
 . :טייקידהצילמ רעכעלטנגוי ןָא טינ ,ןבירשעג ןוא -- סרעייגרָאפ ענייז טימ ןכילג

 ,8-7 רעמונ ,1907 ,ענליוו ,"געוו רעזדנוא, (*|
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 ןשיעּפָארײא-בלַאה --- ןלעניגירָא ןייז טימ ,המשנ רעשיּפָאסָאליפ-שיריל ןייז .טימ,
 ,ויטיוטניא-וװַיַאנ לָאמ ַא זיא סָאװ ,טנַאלַאט םעד טימ ,טנַאלַאט --- ןשידַיי-בלַאה
 "מוא ןוא קידנדנעלב לָאמ ַא זיא סָאװ ,שיטסילַאוטקעלעטניא-גולק לָאמ ַא ןוא
 עטרירַאב םיוק יד יװ ,ליטש קידרעטיצ לָאמ ַא ןוא ץילב ַא יו ,לעה טכירעג
 ,סדרפ ןיא טקוקעגנײרַא טעמכ רעטשרע רעד ץרּפ טָאה --- ,לדיפ ַא ןופ ענורטס
 ןיא ,ץרַאה ריא ןופ שרוש םעד ןיא ,טלעװ רעשידִיי רעד ןופ םישדק ישדק ןיא
 ןפירגאב שירעלטסניק טעמכ רעטשרע רעד טָאה רע ,המשנ ריא ןופ המשנ רעד
 -עגרָאברַאפ םעד ,ןוגינ ןשיטסימ םעד ,עידָאלעמ עטסקינייװעניא יד ,דוס םעד
 ןיקסועשטידרעב ךרוד .זַאטסקע ןוא תוקבד רעשידיסח ןופ םירישה ריש םענ
 ןָא טלָאמעד ןופ ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא ןיכנא ךרוד ,ןשַא ךרוד ,ןענילטייצ ךרוד
 ..סעמַארָאנַאּפ עזָאלצענערג ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןעלקיוועצרעדנַאנופ ןביוהעגנָא
 -ידניא ןוא ןוויטקעלָאק םעד ןיא ןרעפס עקיטייזנעי ,עקידנלַארטש ןוא ערעטצניפ

 ןוא ןעלמיה עטסקינייװעניא יד רעדנַאנופ ךיז ןענעפע סע .טסייג ןשידִיי ןלעודיוו
 -לעוו ןופ ,ןטנורגּפָא ...ךיא ןכעלשטנעמ-שידִיי םעד ןופ ןטנורגּפָא עטסקינייוועניא
 תושורי עקיבא יד ,טייקכעלדנעמוא רעד ןופ ןגעוו יד יו ,סױרַא ןקוק סע עכ
 -נָאלב ערעייז ,תורוד עקידנעמוק יד ןוא ענעברָאטשעג יד ןופ ןעגנונעפָאה ןוא
 ןשינעטער ערעייז ,תומשנ ןופ םילוגליג ןוא ,תומשנ ךעלקיטש ,תומשנ עקידנשזד
 רעד ןיא ןשינמיהעג ןוא ןשינעטער עטסקינירועניא יד טָא ...ןשינעכוז ןוא
 יד יװ ,רעפיט ןוא רעכעה ,רעכייו רועיש ַא ןָא ןענייז ,המשנ רעכעלשטנעמ שידִיי
 רעד טָא ןופ ןוא -- ןשינעטלעהרַאפ עקידנסיורד ןופ ןליונק עטסטרעטנָאלּפרַאפ

 ןיא עכייר יד -- ךיֹא ביילג יוזא --- ןסקַאװסױרַא טעװ טלעװ רעטסקינייוועניא
 -יל ץשידִיי עיינ ןעמרָאפ ןוא ןברַאפ ןיא ןוא שיילפ-ןוא-טולב ןיא ןוא טסייג
 | (= ,,"רוטַארעט

 סעצרּפ רָאנ טינ טָאה וצרעד ןפלָאהעגטימ ןוא .סקַאוװעגסױרַא זיא יז ןוא
 ..קרעוו ענייז רָאנ טינ ,ןענעק ןײלַא םיא ףרַאד ןעמ ןוא ,ןילַא רע ךיוא --- ,ןפַאש
 סָאװ ַאזַא -- ,רערעל רעטסעב רעד ,רערעל ַא רע זיא זדנוא ןופ ךס ַא רַאפ
 ,םיטניא ןענעק ןעמ ףרַאד רערעל ַא ןוא --- ,ןיילַא ךיז ןענרעל וצ ףיוא טינ טרעה
 טנרעלעג לָאמ ןייא טינ רע טָאה ןעשזדנָאלב ןייז טימ סָאװ ,ץרּפ יוו ַאזַא ךָאנ טרפיכ
 .ןסיוו ןייז טימ יו רעמ ,ןסיוו ןלעװ ןייז טימ ,ןריפ ןייז טימ יװ רעמ

 סָאד זיולב טלָאװ ,רערעל רעיײז טינ זיא ץרּפ סָאוװ ,יד רַאפ וליפא ןוא
 ןייז ןופ גנוקריו עקיטכעמ יד ךיוא ןשרָאפ טינ ןוא קרעוו ענייז ןטכַארטַאב
 טלַארטש ןוא טלַארטשעגסױרַא ריא ןופ טָאה סָאװ ,עדנעגעל יד ,טייקכעלנעזרעּפ

 -- לייט ַא רָאנ ןטכַאּוטַאב ןסייה טלָאװ --- ,רעקידנלַארטש ץלַא רעטייוו סָאװ
 ןלייט וליפא בגא .ץרּפ שוביײל קחצי ןופ -- לייט ןטסערג םעד טינ רשפא ןוא

 ןייז ןופ טכיל םעניא ייז ףיוא טקוק ןעמ ןעוו רָאנ קיטכיר ןעז ןעמ ןָאק ענייז
 -ַאיצנעטָאּפ רעשירעפעש ןייז ןופ עירָאלג רעד ןיא ,טייקצנַאג רעלענָאיצנעטַאּפ
 | ..טעטיל

 ;ןעגנובערטש ענייז ךיוא ,ןעגנוכיירגרעד ענייז ,רעביא ךיא רזח ,זיולב טינ

 .טרַאד (+*
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 טעּפמיא רעד ...ןבָאה ןעניז ןיא ןעֶמ ףרַאד --- ,ןענָאק ןייז זיולב טינ ,ןלעװ ןייז
 ןעגנופַאש ענייז יו טקריוועג רעפיט ךָאנ טָאה רע -- ןפַאש ןייז ןופ

 ןופ טשרוד ןסייה םעד טימ ,המשנ רעכעלטנגוי ןייז ןופ ןערב םעד טימ ,עי
 ןטסעמרַאפ ןוא ןעגנַאלרַאפ ןוא ןענָאמ ןוא ןכוז ןקיביײא ןייז טימ ,עיזַאטנַאפ ןייז
 זיא אליממ .ןביירוש ןייז טימ יוװ ,העּפשה ערעסערג ךָאנ ַא טַאהעג רע טָאה ,ךיז
 ןייז יו ,רעקיטכיוו ןעגנובעלרעביא עטסקינייװעניא ענייז וצ ךייש זיא סָאװ ,ץלָא

 | ,ןבעל קידנסיורד
 טעטעיּפ ןופ רָאנ טינ עגַארפ ַא זיא ,דנַאטשוצ-טימעג ןייז ןליפ ןוא ןענעק

 טינ סע זיא ךיוא ;סרעביירש ערעדנַא ןופ לַאפ םעד ןיא יװ ,טייקירעגיינ ןוא
 .קרעוו ןייז ןופ ןיז ןוא רוקמ םעד ןיא ןעגנירדוצניירַא רעפיט לטימ ַא רָאנ
 ,קרעוו ןכעלרעדנווו םעד ֹוצ -- ,קרעוו ענייז ןופ קרעו םעד וצ לסילש ַא זיא'ס

 .ץרפ :טסייה סָאװ
 סָאװרַאפ .רעקיצניװ רעדָא רעמ -- ,רימ ןסייוו ,טכיירגרעד טָאה רע סָאװ

 "רעד ענייז טימ ןדירפוצ ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןצרַאה ןיא ףיט רעבָא רע זיא
 -טינ ענייז ןופ ןקינייּפ ךיז קידנעטש לָאז רע זַא ,טכַאמעג טָאה סָאװ ?ןעגנוכיירג
 םולח ַא ןופ ןטָאש ןכָאנ ןגָאי ךיז דימת לָאז רע זַא ,ןטיטעּפַא עקיטסייג עטליטשעג
 ?ןגָאירעד לָאמ עלַא טינ ןוא

 ,רוד ַא ןופ ןָאפ עטפושיכרַאפ יד ןרעוו לָאז רע זַא ,וצרעד טריפעג טָאה סָאװ
 עטמיטשַאבמוא טפָא ,ןליצ רָאנ ,ליצ ןייק קידנבָאה טינ ,רעריפ ןייז קידנרעוו טינ
 רימ ןטרַאװרעד סָאד טָא ?ץרפ דוס רעד זיא סָאװ --- ,ענעריולרַאפ לּפענ ןיא ןוא
 יװ ,זיא סע ןעוו טעװ ןעמ סָאװ ,ןַאמָאר םענעי ןופ ,עיפַארגָאכיסּפ רענעי ןופ
 ...ןצרּפ ןגעוו ןבײרשנָא ,ןפָאה רימ

 ,ןקירדוצסיוא ביל ךיז טָאה ןעמ יוװ ,עמעָאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא ןבעל ןייז

 ידכ .ץנעטסיזקע עשיַאזָארּפ ןוא עיורג ץנַאג ַא ןעוועג ,טרעקרַאפ ,סע זיא רעכיג

 ַא ןופ וויטָאמ רעד ןרעו טשרע סע זומ ,םעטָא ןרעפיט ןייז ןליפרעד ןלָאז רימ

 ְךַא ױזַא םתס טינ ,ךוב ַא ןופ דלעה רעד ןרעו זומ ץרּפ ,עי .קרעוו ןשיטעָאּפ

 ןופ ןפַאש טעװ סָאװ ,רעלטסניק רעד ןעמוק זומ סע ."גנושרָאפ ןופ טקעיבָא;

 ,טלַאטשעג עשיטצָאּפ עסיורג ַא םיא
 ןריזיטַאמעטסיס ,ןעלמַאזפיוא ןוװװרּפ רָאנ רימ ןענַאק ,ןעמוק טעװ רע זיב

 טינ ביוא ,ןעמענַאב ןפלעה זדנוא ייז ןלעוו רשפא סָאװ ,ןטקַאפ יד ןטכײלַאב ןוא

 ,טײקיטלַאטשעגליפ סעצרּפ ןיא טייקכעלטייהנייא יד ,ןעז

 ןוא -רעדניק ענייז ,גנומַאטשּפָא ןייז ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעװ רעירפ

 גנורימרָאפ רעד ןיא עלָאר עסיורג ַאזַא ןליּפש סָאװ ,ןרָאי יד --- ןרָאײטנגוי

 עגונב ךיוא רעבָא ןלעוו רימ .רעטקַארַאכ ,סנשטנעמ ןדעי ןופ יוו ,סרעביירש ַא ןופ

 עקיטכיו ליפ ױזַא ןענעכייצרַאפ ןבעל ןייז ןופ ןדָאירעּפ עקידרעטעּפש יד וצ

 ןלַאירעטַאמ ךָאנ ןגָאי טינ ךיז ןלעװ רימ .ןעניפעג רָאנ ןָאק ןעמ לפיוו ,ןטָאד

 ןביילב רימ ןלעװ טרּפ םעד ןיא .ןבעל ןטַאװירּפ -- ,ןעמיטניא רעמ --- ןייז ןופ

 , סָאװ ,עיצידַארט רעד -- .,עיפַארגָאיב רעשידִיי רעד ןופ עיצידַארט רעד יירט

 ןשירעפעש םעד ןופ ןענָאזרעּפ יד יוװ ,טייקכעלנעזרעּפ יד רעמ ןעניז ןיא טָאה

 ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ טיהעגפיוא זדנוא ייב ךיז טָאה גהנימ רעקיזָאד רעד ,ןשטנעמ

 טפָא טָאה ןעמ זַא ,טנורגרעטניה ןיא טקוררַאפ טייוו ױזַא ןעוועג זיא רבחמ רעד
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 ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג םיא טָאה ןעמ -- ןעמָאנ ןייז טסּוװעג טינ וליפא
 ןבָאװ םירבהמ סָאװ ,טוג ךָאנ .("הדוהיב עדונג רעד ,"עשוהי ינפ; רעד) רפס
 .ןעמָאנ םענעגייא רעייז רפס םענופ ןעמָאנ םעניא ןטכעלפוצניירַא טגילקעג ךיז
 -ברעטשמוא רעד ןופ לכיהק םעניא טעבנגעגניײרַא ךיז ייז ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא
 ןגערפכָאנ ןעמונעג רעטּפָא ןיוש ךיז ןעמ טָאה טייצ-הלכשה רעד ןיא .,.?טייקכעל
 ןצנַאג ןיא טינ ןיוש ךיז טציטש רע דלַאביװ .רעסַאפרַאפ םענופ ןעמָאנ ןפיוא
 טלָאמעד וליפא רעבָא .זיא ןילַא רע רעוו ,ןסיוו ןעמ ףרַאד ,ןטעטירָאטיױא ףיוא

 טימ יוװ ,תודמול ןייז טימ ,סוחי ןײז טימ רעמ טריסערעטניא ךיז ןעמ טָאה
 ןפרַאװפיױא לָאמ ַא טנָאקעג םיא טָאה רענגעק ַא .ןבעל ןשימייה ,ןעמיטניא ןייז
 ןופ ןבָאה סָאװ ,יד רעבָא .גנוקריוו ןייז ןכַאװשוצּפָא ידכ ,םיאטח עכעלנעזרעּפ
 רעמָאט ןוא .ןײלַא רע טינ ,קרעוװ ןייז ןעגנַאגעגנָא זיא ייז -- ,ןטלַאהעג םיא
 עטכישעג ַא רעמ ןעוועג סָאד זיא ,עיפַארגָאיב ןייז ןבירשעג ןעמ טָאה וליפא
 רעגייטש ַא יו ,רעביירש ַא זַא ןוא .עטכישעג-סנבעל ןייז יו ,ןפַאש ןייז ןופ
 קיטייג רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ,ןבעל ןגייא ןייז ןביירשַאב ןעמונעג טָאה ,עלעדנעמ
 ,לארשי 'ר זיא סָאװ :קלָאפ ןצנַאג םענופ ,רוד םענופ ןבעל ןטימ סע ןדניברַאפ וצ

 ?ןזעוו ַא ןכַאמ םיא ןופ לָאז ןעמ זַא ,ןדַיי ייב רעביירש ַא זיא רע ןעוו וליפא
 טימ טלעטש רע לפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא רָאנ רעבָא ,קיטכיוו יאדווא זיא רע

 ןופ קינייו רעייז רימ ןסייו םויה דע ןוא ..לארשי ללכ ןופ לייט ַא רָאפ ךיז
 -שידַיי ךיז ןבָאה ייז .ןעגנובעלרעביא ערעמיטניא סמכילע םולש רעדָא סעלעדנעמ
 ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ,?ןכַאז עכלעזַא; ןגעוו ןדייר וצ טיישעג ךעל
 יו שרעדנַא ,עקַאט תמא ,זיא ץרּפ ..קידתועינצ רעקיצניװ טינ ןענייז ,ייז ןגעוו
 -םיוא טיהעג ןפַאש רעייז ןיא ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,םכילע םולש ןוא עלעדנעמ

 ןגָארט ,ןעמינָאדװעסּפ ערעייז יװ ױזַא ,קרעוװ ערעייז .ךיא ןטַאװירּפ רעייז ןקעדוצ
 ןעועג טינ זיא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש .,ללכ ןופ לּפמעטש םעד ךיז ףיוא
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ;םירפס רכומ עלעדנעמ
 זיא ץרּפ ןמכילע םולש טימ שיטנעדיא טינ זיא שטיװָאניבַאר ןָאמָאלָאס ךיוא

 וליפא .ןפָא ,טקעריד ןעוועג סָאד זיא רע ןוא .ןביירש ןייז ןיא ךיוא ץרּפ ןעוועג
 טנייה ,םיטש רעמיטניא ןייז ןופ רעטיצ םעד ןעמ טרעה עיצַאזיליטס ןייז ןיא
 טָאה רע ,בירשעג טינ טעמכ טָאה ץרּפ .ליטס ןייז ןיא -- ןיוש טדער רעוו
 ךיז רע טָאה הציחמ םוש ןייק ןָא ,שינעלעטשרַאפ םוש ןייק ןָא ...טסעומשעג
 גנוקעלּפטנַא עמיטניא עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ..רענעייל ןרַאפ טקעלּפטנַא
 ןביירש ןביױוהעגנָא טָאה ץרּפ ןעוו ןוא (+..רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא דיחי םענופ
 עניימ, ןבעג וצ ןעמָאנ ַא יז טמעשעג טינ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןרַאומעמ ענייז
 רעד ןופ טמַאצעג ךָאנ ןעוועג זיא רע ךיוא רעבָא ,תמא ץלַא זיא סָאד ,"תונורכיז
 ןגעו ץלַא ןלייצרעד וצ ןענוגרַאפ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע ךיוא .,עיצידַארט-ללכ
 ןיירַא זיא; ,תונורכיז ענייז ןיא טרעלקרעד רע טָאה ,"ץלַא טינ לייוו, ,ןילַא ךיז
 / ךעלעסילש לטניב ַא ןבעגרעביא רָאנ ךייא ליוו ךיא, --- ןוא "ןטפירש עניימ ןיא
 -רעּפ-ןייר יד טינ ,"ןכַאזע יד ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז רקיע רעד ."ןכַאז עניימ וצ
 -עלע עוויטקעיבוס יד ןוא ?עכעלכַאז, יד ןענייז ךָאד .ןעגנובעלרעביא עכעלנעז

 ןייז ןיא ןַאמשירפ דוד יו ,רענייז רענגעק ַאזַא ןליפא ןבעגעגוצ טָאה סָאד (*

 .(286 'ז ,1919 ,סעדָא ,קילַאיב .נ .ח ןופ טריטקַאדער ,"תסנכ,) .גָאלָארקענ
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 לָאמ עלַא טינ זַא ,ןדנובעג ןוא טּפינקעג ױזַא ןיוש ןעוועג ןפַאש סעצרּפ ןיא ןטנעמ
 ,ענעפָא לָאמ שרעדנַא ןַא טָאה ןפַאש סעצרּפ .ןלייטרעדנַאנופ טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה
 -צרָאװ (עטלעטשרַאפ ,ערעזדנוא רעקיסַאלק ייווצ עקירעביא יד ייב יו טינ) עטעקַאנ
 יד ןיא ןסילשנייא ,ךעלגעמ טייוו יו ,רימ ןלעוװ .ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא ןעל
 -ירק:רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןלייט עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ןוא עשיפַארגָאיב

 -עשעג יד ןוא םיאנת יד וצ ךייש ןענייז סָאװ ,ןטייהלצנייא ךיוא טעברַא רעשיט
 ,טגָאזעג יו ,ןרירטנעצנָאק רעבָא ךיז ןלעװ רימ .ןבעל ןטַאוװירּפ ןייז ןופ ןשינע
 קרעװ ענייז וצ תוכייש עטקעריד רעמ ַא ןבָאה סָאװ ,ןטַאד יד ףיוא טּפיױהרעד
 עדייב ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעד וצ ןוא

 | .ןכַארּפש

 םענופ טּפיהרעד ,לַאירעטַאמ םענופ גנורדססיוא ןוא גנולייטרעדנַאנופ יד
 יו ,זיא ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה:רוטַארעטיל ןוא ןשיפַארגָאילביב ,ןשיפַארגָאיב
 -ירעטקַארַאכ רענײמעגלַא ןופ ןליצ יד בילוצ רעבָא ,שיגָאלָאנָארכ ,ךעלגעמ טייוו

 יו רעמ טנָאמרעד ןטקַאפ ןוא ןטַאד ענעי רעדָא יד ןרעוו ,גנורימוס ןוא גנוריז
 ייס ,טייקכעלנעזרעּפ סעצרּפ וצ עגונב ייס ןעלכה-ךס םצע יד ,לטיּפַאק ןייא ןיא

 רעמ ןרעוװ ,ןפַאש ןייז ןופ ןעמרָאפ ןוא ןטקעּפסַא ענעי רעדָא יד וצ תוכייש ןיא
 ָאטינ זיא ןעמונעג ךות ןיא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד .טרילומרָאפ לָאמ ןייא יו

 ץרּפ רעדָא טסילַאער רעד ץרּפ ,ץרּפ *רעטלַא? ןַא רעדָא "רעגנוי, ַא יו ,ךַאז ַאזַא

 ןייז ןיא דָאירעּפ *רערענָאיצקַאער, ַא רעדָא *רעלַאקידַאר, ַא ,רעקיטנַאמָאר רעד
 ַא רעדָא *רעשידָאמטלַא, ןַא ,"רעשידַיי; ַא רעדָא ץרּפ *רעשיערבעה, ַא ,ןפַאש
 ךיז טליפ סע ביוא .ץרּפ ןייא רָאנ ָאד זיא ,ןעמונעג ךות ןיא .ץרּפ *רענרעדָאמ,
 ןשיווצ ,רעטייווצ א ןוא גנולקיװטנַא ןייז ןופ עידַאטס ןייא ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא
 -רעטנוא ןַא סע זיא ,רערעדנַא ןַא ןופ חסונ םעד ןוא עירעס ןייא ןופ ליטס םעד
 סעצרּפ ךות םצע רעד .ןינע םצע ןיא טינ ,גנוריטנעצקַא ןיא ןוא דַארג ןיא דייש
 ןייז קידשרעדנַא קרַאטש יו רע געמ ,רעקיבלעז רעד םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא זיא
 וצ ךיז טעב סע ןוא -- ןכַאמ רעבירעד ךיז טזָאל .טרפ םענעי רעדָא םעד ןיא
 ןגעו ךיז טדער סע ןעוו ,טלָאמעד יא ,ןצרּפ ןצנַאג םענופ לכה-ךס ַא --- ןכַאמ
 ,עיזעָאּפ ןייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא יא ;רעטעּפש יא ,ןעגנופַאש-טנגוי ענייז
 ןגעוו קידנביירש יא :;עמַארד ןייז רעדָא ,גנולייצרעד ןייז קידנריזירעטקַארַאכ יא
 ..ןטפירש עשידִיי יד וצ קידנעייגרעביא יא ,קרעוװ עשיערבעה ענייז

 ,קידנליוו טינ קידנליװ ,ןעמ טדער ,ןפַאש סעצרּפ ןופ לייט ַא ןגעוו קידנדער

 יד ןגעו ךוב ַא ןעמ טביירש ,ןצרּפ ןגעוו ךוב ַא קידנביירש .ןצרּפ ןצנַאג ןגעוו
 .ןוגינ ןייא ןופ םילוגליג יד ןוא ןטנַאירַאװ
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 לײט רעטשרע
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 װוירב-יסוהחי

 גנוקרעמַאברַאפ (א

 סנשטנעמ ַא ןלָאמוצּפָא ןוא ןשרָאפוצסיױא יו םינפוא ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע

 "וקָאד יד וצ ה"ד ,אפוג ריא וצ ןדנעוו ךיז זיא געוו ןייא ,טנגוי רעדָא טייהדניק

 טזָאלעגרעביא ייז ןיא טָאה יז סָאװ ,ןרוּפש יד וצ ,ריא וצ ךייש ןענייז סָאװ ,ןטנעמ

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה יז סָאװ ,ןעניפעגסיוא *עוויטקעיבָא ןייר,, ןוא ---

 רעד טָא ןופ גנַאג ןפיוא גנוקריוו ריא ןענַאטשַאב זיא סע סָאװ ןיא ךיוא יװ

 רימ ןוא -- געוו רעדנא ןַא ךיוא ָאד רעבָא זיא סע .ןבעל ןקידרעטייוו סנָאזרעּפ

 רעד זיא סָאד .וצ סע טיג סע רעוװ ןטלעז שטָאכ ,םיא ףיוא ןעייג עלַא זַא ,טכוד

 סע סָאװ ,דָאטעמ רעד -- דָאטעמ רעויטקעּפסַארטער רעוויטקעיבָא רָאג טינ

 סעיפַארגָאיב ףיוא ןטעברַא סָאװ יד ,קיניזטסּוװַאב לָאמ עלַא טינ שטָאכ ,ןָא ןדנעוו

 ןגעו טינ ןעד ייז ןביירש .סרעקירָאטסיה יד ןיימ'כ --- ןוויטקעלַאק עצנאג ןופ

 ליפ ױזַא ןצינ ייז ,עקַאט תמא ?טציא ןופ ןוא ,רעטעּפש ןופ ךמס ןפיוא רעִירּפ

 ןביירש ייז ןוא ,ןעניפעג ןענָאק ייז רָאנ לפיוו ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ לַאירעטַאמ

 עגונב רָאנ קיטכיר זיא סָאד ...רעבָא ,רעטעּפע וצ רעירפ ןופ ה"ד ,שיגָאלָאנָארכ

 ,ןשינעעשעג יד ,ןטקַאפ יד זדנוא ןביג ייז רעכלעוו ןיא ,גנונעדרָא-טייצ רעד וצ

 תוכייש ןיא קיטכיר טינ זיא סָאד ;ןלַאװק ערעייז וצ עגונב ךיוא לייט םוצ ןוא

 ןעניפעג ןוא ןכוז ייז סָאװ ,ןעניז םעד וצ רעדָא ןטַאד יד ןופ ביילקּפָא םעד וצ

 וו ,לַאירעטַאמ םעד ןופ עיצקעלעס יד ןכַאמ ייז ןכלעוו ןיא ,טכיל סָאד .ייז ןיא

 ןוא גנונעדרָא רעטסקינייװעניא ןיא םיא ןעגנערב ייז ןכלעוו ןיא ,טכיל סָאד ךיוא

 -ײטש ַא ,ךמס רעסָאװ ףיוא .טציא םענופ רעירפ ןפיוא טלַאפ --- םיא ןטכײלַאב

 ןיא קידנוָאלרעביא ,ןטַאד גוס ןייא רעטנעצ ןיא ןלעטש ןוא ייז ןריטנעצקַא ,רעג

 ןוא ןריטרָאס סָאװ רַאפ ?גוס רעדנַא ןא ןצנַאג ןיא קידנרירָאנגיא רעדָא ןטָאש

 ?שרעדנַא טינ ןוא ױזַא ייז ןרעלקרעד ןוא ןטקַאפ ענעבילקעגּפָא יד ייז ןריּפורג

 ןופ דָאטעמ םעד ןוא בײלקּפָא רעייז וצ לסילש םעד טינ ייז ןעניפעג רעכיז

 ןטייוצ םעד ייס ,ןטשרע םעד ייס .לַאירעטַאמ םצע םעניא גנושטייטסיוא רעייז

 גנַאג םעד ןריטנעמָאק ןוא ןעמענַאב ןפוא רעייז ןופ הייד ,ןילַא ךיז ןופ ייז ןעמענ

 טציא רעגײטש ַא ייז ןעעז .ןשינעעשעג עשירָאטסיה ןופ עיצולָאװע יד ןוא

 ייז ןכוז ,םזילַאעדיא ןופ ןלומיטס טּפיוהרעד טפַאשלעזעג רעד ןופ ןבעל םעניא

29 



 סָאװ ןטקַאפ יד ןוא) ןוויטָאמ עשיטסילַאעדיא עקיזָאד יד ןריטנעצקַא ןוא ףיוא
 ,טרעקרַאפ ,ייז ןענייז .םוקפיוא ריא ןופ עטכישעג רעד ןיא (ייז ןרירטסוליא
 ןלעירעטַאמ םעד ןקעלּפטנַא וצ טּפיוהרעד ייז ןכוז --- ןטסילַאירעטַאמ עשירָאטסיה

 רעוװיטקעלַאק ַא ןופ ףַארגָאיב רעד טוט ױזַא ,םזינַאגרָא ןלַאיצַָאס םענופ ביײהנָא
 -גיא ןַא ןופ רעקירָאטסיה רעד ךיוא טוט ױזַא ;רעקירָאטסיה רעד --- טייהנייא
 םענעסקַאװעגסױא םעניא טעז רע סָאװ .ףַארגָאיב רעד -- ןבעל ןלעודיוויד
 ןיא -- סקּױװ ןייז ןופ (רוקמ םעניא ןוא) בייהנָא םעניא ףיוא רע טכוז ,ןשטנעמ
 רעטסומ םעד טול רעטלע-רעדניק סזלעה ןייז טרַיורטסנָאקער רע ,טייהדניק ןייז
 רעד טכוז ,רעקיזומ ַא ןרָאװעג רעטעּפש רע זיא .ןרָאי עקידרעטעּפש ענייז ןופ
 ..טײקשילַאקיזומ ןופ ןגָאזנָא ןוא סנכייצ טייהדניק ןייז ןיא טניפעג ןוא ףַארגָאיב
 ,רעקיזיפ ַא יוװ רָאנ ,רעליּפש:לדיפ ַא יװ טינ ןרָאװעג טמירַאב ןייטשנייא זיא
 טַאהעג ביל ןרָאי-רעדניק יד ןיא טָאה רע זַא ,ןענופעגסיוא ןפַארגָאיב ענייז ןבָאה
 ,ןימ ַאזַא זיא ..ןכַאז עכעלנע ןוא סַאּפמָאק ַא טימ ,סובָאלג ַא טימ ןליּפש וצ ךיז
 ןוא ןייועג ןייז ןיא ,ןבעל סדניק םעניא ןּפַאכוצפױא ?נובערטש ,ךיז טגערפ
 ןסקַאװעגסױא זיא סע ןעוו ,רעטעּפש סָאװ ,רענעט יד ,ןעגנַאלק יד רעטכעלעג
 -קעיבוס ַא סע זיא --- ,ןוגינ-המשנ ןייז ןופ וויטָאמטײל םעד ןפַאשעג ייז ןבָאה
 -ריטַאנ ַא ,טרעקרַאפ ,זיא סע ,ןיינ ?שינעשימנײרַא עטסוּפ ַא רָאג רעדָא עוויט
 םענופ טײקצנַאג יד זדנוא ןזייוו וצ גנַאלרַאפ רערַאבטכורפ טסכעה ַא ןוא רעכעל
 ןבעל ןצנַאג ןייז ןופ םעטיר ןלַאטנעמַאדנופ םעד ןעז זדנוא ןזָאל וצ ,ןשטנעמ
 .ךיא ןטסקינײװעניא ןייז ןופ סקּוװ ןוא געוו םעד

 וצ ,ןעלמַאזוצפיוא ווּורּפ ןייז ןיא --- תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא טעוו
 יד (שינָאלָאנַָארכ זיולב טינ ,שיגָאלָאכיסּפפ ןרדסוצסיוא ןוא ןריזיטַאמעטסיס
 רע זַא ,ךיז ןדיירנייא טינ --- ןרָאי-טנגוי ןוא-רעדניק סעצרּפ ןופ .ןטקַאפ-טּפיוה
 סָאװ ,דליב-טנגוי ַא רעדָא-טייהדניק ַא ןצרּפ ןופ ןלָאמוצסױא חוכב ןייז טעוו
 ןטַאד יד וצ עגונב ןגָאי טינ ךיז טעװ רע ,ןיינ ."קיטכיר; שיפַארגָאטָאפ ןייז לָאז
 .ןגעוו טייקכעלטקניּפ ןופ טייקכעלטקניּפ ךָאנ ןוא ןגעוו טייקלופ ןופ טייקלופ ךָאנ

 טייקכעלטקניּפ עקידנסיורד יװ רעמ ןוא טייקצנאג ןכוז רע טעוװו טייקלופ יו רעמ
 קילעפוצ !זדנוא ןענייז סָאװ ,ןטקַאפ יד וליפא .טיײקשיּפיט עטסקינייוועניא ---
 ןדיימוצסיוא ןכוז ,טרעקרַאפ ,ןלעוו רימ .ןענָאמרעד עלַא טינ רימ ןלעװ ,טנַאקַאב

 ןענָאק סָאװ ,ןטנעמָאמ ענױזַא ןופ רָאנ ןזעוו ַא ןכַאמ ןלעװ רימ .ןטייקילעפוצ
 ןוא) ןענעק רימ סָאװ ,ןצרּפ םעד -- ץרּפ דניק םעד ןיא ןענעקרעד ןפלעה זדנוא
 .ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטעּפש ןייז ןופ (םיא ןענעק רימ יו

 . -עג טינ טָאה ןיײילַא ץרּפ זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא טייהנגעלעג רעד ייב
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא תונורכיז ענייז ןיא זדנוא ןלייצרעד וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאה
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא רעדָא ,ןרָאי-טנגוי ןוא-רעדניק ענייז ןיא טבעלעגרעביא
 ךָאנ סָאװ ,סָאד טּפיױוהרעד ןטכױלַאב ןוא טנכייצרַאפ טָאה רע ,ייז ןגעוו טקנעדעג
 ,רעדָא ,קרעוו ענייז וצ לסילש ַא ןבעג טנָאקעג זדנוא סע טָאה ךָאנ גנוניימ ןייז

 וצ ןעלסילש לטניב ַא, ,תונורכיז ענייז ןיא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןײלַא רע יו
 ןיא ןכוזוצסיוא ןעֶימ ךיז ןלעוװ רימ .ןָאט ךיוא רימ ןלעװ ױזַא .?ןכַאז עניימ
 ריט ןענעפע .זדנוא סע ןָאק ,ךָאנ גנוניימ רעזדנוא ךָאנ סָאוװו ,סָאד ןרָאי-ןרעל ענייז
 .ןרַאי-רעטסיײמ ענייז וצ ןריפ סָאװ ,ךעלעריט ןוא
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 -קעיבוס ןופ רַאפעג עטשרמולכ יד ייברעד ןדיימסיוא טינ סיוועג ןלעװ רימ
 הנכס עתמא יד ןעמוקוצייב ןעגנילעג רשפא זדנוא טעװ רעבָא רַאפרעד .םזיוויט
 .ערעדנַא סָאד וצ סנייא טינ ךיז ןּפעלק סָאװ ,ןטַאד טימ עּפוק ַא ןפרַאװנָא ןופ

 גנומַאטשּפָא (ב

 עטסקינייװעניא ענייז עלַא טימ ץרּפ זיא ,טייקכעלנעזרעּפ עטכע עדעי יו

 ןיא .שטנעמ רענעסירעצ ןייק טינ ,רעצנַאג ַא ,טגָאזעג רימ ןכָאה ,ןעוועג ןסיר

 ןיא זיא ,ליו ןעמ ביוא ןוא .סוג ןייא ןופ יוװ זיא סָאװ ,סעּפע ןעוועג זיא םיאי

 סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןיוש ןַארַאפ-- ץרּפ --- ןעמָאנ-עילימַאפ ןוא עילימַאפ םצע ןייז

 ַא יו ,,טײקיטרַאנדײשרַאפ ןיא טייקכעלטייהנייא ןייז ךיז טימ טריזילַאבמיס

 ,ןדַיי עשידרפס יד ןופ --- ןעמָאנ-עילימַאפ ַא יו ,ך"נת ןופ *ץרּפ, טמַאטש ןעמָאנ

 שירָאטסיה םעד ןופ עקַאט ךיז טיצ ווירב-סוחי סעצרּפ זַא ,הרבס א זיא'ס ןוא

 ,סע טסייה ,זיא'ס .לודניא-בלאה ןשיענעריּפ ןפיוא ץוביק ןשידִיי ןלופטרעוו יױזַא

 עטכישעג עשידִיי רָאי טנזיוט עטצעל יד ןופ ןעמָארטש עסיורג עדייב זַא ,ךעלגעמ

 ןבָאה ךיז ןצרּפ ןיא ןלָאז -- רעשיזנכשא רעד ןוא םָארטש רעשידרפס רעד ---

 ,סנייא ןרָאװעג ןוא טפעהַאב

 ןוא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל יז רעבָא ,הרעשה ַא יו רעמ טינ סע זיא רשפא

 "מיס ןוא -- ןעוועג יז טלָאװ ,ןרעוו טקיטעטשַאב שירַאטנעמוקַאד לָאז יז ןעוו

 סָאװ ,תוריתס יד ןופ ייס קורדסיוא רעכעלרעדנּוװ ַא --- יוװ ייס יז זיא שילָאב

 ןכוז ריא ןופ ייס ,טייקשירעפעש סעצרּפ טכַאמעג קיברַאפ ןוא ךייר יױזַא ןבָאה

 ,..טײקצנַאג ןכוז וצ ןרעהפיוא טשינ ןוא

 טכַאמעג סע טלָאװ ךעלטייהנייא יו --- די רעשיזנכששא-שידרפס ַא --- ץרּפ

 ,טייקטלייורעדסיוא עשיטַארקָאטסירַא-קיטסייג ןייז --- ךיא ןייז ןופ טייקיייוװצ יד

 ,קלָאפ םוצ ןייז ןדנובעגוצ ןייז ,טײקשיטַארקָאמעד עפיט ןייז ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ לקינייא-רוא-רוא ןַא -- ץרּפ .טייז רערעדנַא רעד ןופ

 סארזע-ןבא יד ,ןיולה הדוהי ןוא לוריבג-ןבא ,דיגנה לאומש ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא
 ןשידִישילױּפ םענופ טנַאטנעזערּפער רעשיּפיט רעד ץרּפ ןוא ,ם"בכמר םעד ןוא

 יד טָא ךעלדנעטשרַאפ יװ ןוא טנעָאנ יו --- ןרָאװעג בורח זיא רע רעדייא ,ץוביק

 רעד ןופ רעיובטימ א ןרעוו ןייז טכַאמעג טלָאװ םַאטשּפָא ןייז ןופ טײקטלּפָאט

 "רעד וצ ןוא ןעיוברעד וצ יז גנַארד ןייז ןוא רוטארעטיל-סקלָאפ רעשידִיי רעיינ

 !רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ זיב ןבייה

 ,סוחי ןשידרפס-בלַאה סעצרּפ ןגעו הרעשה יד ןענעכייצרַאפ רימָאל זיא

 -עג רימָאל .ןרָאװעג טקיטעטשַאב קיטליגדנע טינ ךָאנ טציא זיב זיא יז שטָאכ

 סרעטכיד םעד ,סקַאל-ץרּפ ַאזָאר תונורכיז עריא ןיא טלייצרעד סע סָאװ ,ןעקנעד

 ,ווירב-סוחי ַא טגָאמרַאפ ץרּפ החּפשימ יד; זַא ,טלייצרעד יז .הבורק עטנעָאנ ַא

 ךָאנ טָאה רענייק ,(*עינַאּפש ןופ טמַאטש יז זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו'ס ןכלעוו ןיא

 "ץרּפ ַאזָאר רָאנ טינ .םיא ןגעו טדערעג טָאה ןעמ רעכָא .ןעזעג טינ-סוחי םעד

 "רעד ,ןָאקיסקעל ןייז ןופ עבַאגסױא רעטייווצ רעד ןיא ,ןעזייר ןמלז ךיוא ,סקַאל

 "ילטייצ ןורהא טול ,(*עינַאּפש ןופ ןעמַאטש לָאז עילימַאפ סעצרּפ זַא ,טלייצ
 יי

 ,1929 יימ ןטס21 ,"סטרעוװרָאּפ , ,"ןבעל טַאװירּפ סעצרּפ ןופ ןכירטש ןוא ןברַאפ, (*
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 ןיא טריטסיסקע שוריפב ןבָאה םַאטשּפָא ןשידרפס ןגעוו עיצידַארט ַא לָאז ןענ
 (*החּפשימ סעצרּפ

 יד טיובעגפיוא ה"י ןט16 ףוס טָאה סָאװ ,סיקסיָאמַאז ןפַארג יד ןופ רענייא |
 עסיוועג ַא ערעדנַא ןשיװצ ךיז ןצעזַאב טרָאד טזָאלעג טָאה ,שטשָאמַאז טָאטש
 -עליווירּפ רעלַארעביל ַא רעייז ןופ ךמס ןפיוא תוחּפשימ עשידִיי עשידרפס לָאצ

 -עגרעביא, ייז ןבָאה ,שטשָאמַאז ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז ןבָאה ייז שטָאכ .עיג

 -ַאז ןיא החּפשימ ןייא טינ זַא ,תורוסמ ליפ ױזַא ,יקצַאש .י ירד טביירש ,טזָאל

  -מַאטשּפָא עשידרפס רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ,ןסָאלשעגנייא סעצרּפ ,שטשָאמ
 .(**"סרעל

 ןשיזנכשא ןרעגנַיי םעד טימ ךיוא --- ?ןשידרפס; םעד טימ רָאנ טינ רעבָא
 ףעמעש וצ סָאװ ךיז טַאהעג טינ ץרּפ טָאה ,םיוב ןשיגָאלָאענעג ןייז ןופ גייווצ

 ןטסטכע ןופ רָאג עמַאס םידמולא ןעוועג ,סעשינאמ יוװ ױזַא ,זיא החּפשימ ןייז
 יד ריא טימ טגנילק'ס ,םינבר תיב-ףלא ןַא טימ ,םינדמל ןוא םינואג עמַאס ,סַאפ
 ,(***"לשעה ןיבר ןוצ זיב תורישע ןיא ,תולדג ןיא ,הרות ןיא טקייוועגסיוא, ."טלעוו
 -עג לגנִיי םעד ןצרּפ טָאה ןעמ ןיהּוװ ,ןישערבעש ןיא רעבייוו יד טגָאזעג ןבָאה
 טסכעה החּפשימ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ,סעבָאב ,ןעיורפ וליפא .ןענרעל טקיש

 ןגעוו .םיגלפומ ןדִיי ןעוועג ןענייז סעדייז יד רָאנ טינ ,סעטנדמל ,עקידווענעקליווו

 -- עשטיינ ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא --- ןיימד טרופקנַארפ ןופ ןעבָאב-רעטלע ןַא רענייא
 םתס ויא יז סָאװ ,םעד ץוחַא ,ארמג טנרעלעג טָאה יז זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה
 .ןעגניז טנעקעג טָאה ,ענעטָארעג ַא ןעוועג

 -עלטסניקק ןופ ןכירטש דמערפ ןעוועג טינ החּפשימ-ץרּפ רעד ןענייז ללכב
 ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה יז שטָאכ ,"טייקכעלטלעוו, ןופ ןוא "טייקשיר

 ינּפ, רעד ייז ןשיווצ) ןבעגעגסױרַא ךיז ןֹופ טָאה יז סָאװ ,םינבר עסיורג יד טימ
 ("עשוהי

 ןוא רחוס ַא דיי ַא ,עשוהי-הנוי 'ר ,דצ סרעטָאפ ןופ עדייז-רעטלע סעצרּפ
 -לעזַא ןופ ,דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעג טפָא ןכַאזטפעשעג בילוצ זיא ןדמל רעסיורג ַא

 .י 'רד .41 'ז ,1946 ,טסברַאה ,"רעטעלביָאוװיי, רעמוניץרּפ ,"סעידוטשיץרּפ, (*
 רעשיזיוצנַארפ-שידרפס ַא ןופ טינשסיוא ןַא ןקישוצוצ רימ ךעלטניירפ ןעוועג זיא יקצַאש
 ,לקיטרַא ןַא ןיא וװ ,41 רעמונ ,1926 ,זירַאּפ 16 100015006 5602000 עיצַאקילבוּפ
 = "ףריי עשיסור עסיוועג ןופ גנומַאטשּפָא עשילַאטנעירָא עשינַאּפש יד , טסייה סָאװ
 קחצי ,רוטַארעטיל-שידי רעד ןופ רעטסיימ רעסיורג רעד, זַא ,טגָאזעג שוריפב טרעוו
 ."החּפשימ רעשידרפס רעטלַא ןַא ןופ טמַאטש .,..ץרּפ בייל

 ןיא ,טַאוװירּפ .1942 .צעד ןט4 ,"לַאנרושז ןגרָאמ, ..."עינַאּפש ןופ ןענַארַאמ, (**
 רעשידייישילױּפ רעד ,רעּפיש .י 'רד זַא ,טרעכיזרַאפ רימ ןילטייצ ןרהא טָאה ,ווירב ַא
 "עג טייקרעכיז טימ טָאה ,תורזגירעלטיה יד תעב ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעקירָאטסיה
 סָאד יוװ ַאזַא ןעװעג זיא הענייז ןָאט רעד ןוא ,םַאטשּפָא ןשידרפס סעצְרּפ ןגעוו טדער
 -סיוא ןיא ,ןילטייצ טביירש ,ךיא קנעדעג ,םיא טיול, .ךַאז עטנַאקַאב ַא ןעװעג טלַאװ
 טימ .ךה ונייה ןענייז זערעפ ןעמָאניעילימַאפ רעשינַאּפש רעד ןוא ץרפ זַא ,ןעמוקעג
 -ערעטניארַאּפ טרָאד ךיז בָאה ןוא ַאבוק ןייק ןרָאװעג לגלוגמ ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי
 -שינַאּפש ַא זיא ןערעפ זַא ,ןעניפעגסיוא עקַאט ךיא בָאה ,םינינע עשינַארַאמ טימ טריס
 ",ןעמָאנ-עילימַאפ רעשידיי

 טינ טרעוו רוקמ רעייז סָאװ ,ןטַאטיצ עקידרעטייו עלַא ."תונורכיז עניימ,, (6*+*
 | ."תונורכיז עניימ , ןופ ןעמונעג ןענייז ,ןבעגעגנָא
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 "רעסיורג; רעד ןופ סעּפע םייהַא ןעגנערב ךעלטנייועג רע טגעלפ תועיסנ עכ
 ןדִיי עשיליוּפ ערעדנַא וצ ךופיהל סָאװ ,ךיז טרעלקרעד רשפא טימרעד .טלעוו
 ןענייז סעצרּפ יד ;תודיסח ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טינ ץרּפ ןופ החּפשימ יד זיא
 ,םידיסח ןייק ןעוועג לבוט טינ ןבָאה ,םידגנתמ ענעסיברַאפ ןעוועג ,טרעקרַאפ

 ַא ןעוועג ,ץרּפ השמ 'ר עדייז רעד ךיוא זיא עדייזרעטלע רעד יװ ױזַא
 רעטייווצ רעד ןעוועג זיא "רחוס רעקיצּפײל ַאק ."רחוס רעקיצנַאד ַא; -- רחוס
 ןייז ןיא טָאה רע .ןיועל שרעה המלש 'ר -- דצ סעמַאמ רעד ןופ --- עדייז
 השוריב ןעגנַאגעגרעביא ,סיוא טוייו סע יוװ ,זיא סָאװ סעּפע טַאהעג ןעזסיוא
 קיצראה רָאנ ,עניילקק טַאהעג טָאה רע .ןענָאמרעד וצ יאדכ סע זיא .לקינייא םוצ
 אקווד ןענייז ןגיוא סעצרּפ) תונורכיז ענייז ןיא ץרּפ טלייצרעד ,"ןגיוא עקיטכיל
 ןגעו רע טלייצרעד סעּפע ךָאנ ןוא ,(עקיטכיל קיצרַאה ךיוא רעבָא ,עסיורג ןעוועג
 ,קיצנַאד ןופ םייהַא קירוצ ןעמוקעג רע זיא לָאמ ןייא :שרעה המלש 'ר ןדייז ןייז
 ןוא ענייז תובוח-ילעב עלַא ןפורעגפיונוצ רע טָאה ,"לשטייב ןטימ ,טגָאז ןעמ יוו;
 ןיא סָאװ ץלַא וצ ךייא טמענ ,ןשָארג ַא ןָא ןעמוקעג ןיב ךיא ,יתובר, :טגָאזעג
 ןפיוא טגיילעג ןוא גנוריצ יד ןָאטעגסיױוא טָאה עלהנח עבָאב יד ןוא .,,"בוטש
 ןופ םיצפח יד טכַארבעגנײרַא ,דלָאג ןוא רעבליז ןטימ קנַאש יד טנפעעג ,שיט

 טָאה עבָאב יד ..טרירעג טינ (ךַאז ןייק) טָאה רעבָא רענייק ,..לביטש רעדנַא ןַא
 -ַאב תובוח יד זייוקיצנייא ,טבעלעג םָארק ןופ ןעמ טָאה ,טַאהעג םָארק ריא
 ..?טנעצַָארּפ טימ --- טלָאצ

  ,רחוס ַא דיי א ןעוועג ךיוא זיא (1895--1827) עלעדוי 'ר רעטָאפ סעצרּפ
 עלעוויר טימ טַאהעג הנותח טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,רשוע ןייק טינ טייוו רעבָא
 ,שטשַאמַאז ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ,רעטכָאט סניוועל שרעה המלש 'ר ,ןיוועל
 טימ ,עטַאט ןייז יו ,ןעלדנַאה ןביֹוהעגנָא ןוא ,רעווש ןייז טניוװעג טָאה סע ּוװ
 ךיוא רע טָאה רעטעּפש .רעסַאװ ןטימ דנַאלשטיײיד ןייק ץליהעג ןריפ --- קיצּפײל
 -עג טוג טינ ןענייז ןטפעשעג יד זַא ןוא .יירענערב-ןפנָארב ַא ןיא קלח א טַאהעג
 לדִיי רַאד ןיילק ַא, ,(יבלעוועג-קינלעצ ַא טנפעעג עלעוויר בייוו סָאד טָאה ,ןעגנַאג

 ,קידעבעל :ןעזסיוא סעלעדוי 'ר ןעוועג זיא סָאד -- (**"לדרעב קיציּפש ַא טימ
 זיא רע .דנַאטשוצ-טימעג רעטפָא ןייז ןעוועג זיא סָאד -- ךעליירפ ןוא שיופ
 .-- רוד ןטלַא ןופ דיי ַא ,ןעגנוריפ ןוא ןעגנוניימ ענעגייא טימ שטנעמ ַא ןעוועג
 ץרּפ יו ,(***טייקכעלטלעוו ןוא הלכשה טימ טקעטשעגנָא לסיב ַא ןיוש ךָאד ןוא

 -עג ןטַאט ןייז שטשָאמַאז ןיא ןעמ טָאה ,תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד ןיילַא
 -ייל רענעגושמ רעד, ןוז ןייז רעטעּפש יװ ױזַא .?ןכיילג-טשינ ַא רַאפ, ןטלַאה

 לָאמ ַא עלעדוי 'ר טמוק טָא ..,ןכַאז *ענדָאמ; ןענוגרַאפ ךיז רע טָאה -- ??שוב

 ,974 'ז ,2 'ב ,"ןָאקיסקעל, סנעזייר .ז (*

 "?חמשג טסייה סָאװ, :ץרּפ .ל ,* (**

 ,43 '/ ,2 'ב ,ה"צרת ,ביבאילת ,לביטש .י תאצוה ,"םישיא , ,ָאלָאקָאס םוחנ (+**

 -כַאװש , ןייז ךיוא ןטכַארטַאב רשפא ןעמ ףרַאד "טייקכעלטלעוו, סעדוי 'ר ןופ ןכייצ ַא יו

 רעד ןיא ךיז ייב טינ ,סקַאליץרּפ ַאזָאר טיול רע טָאה טליּפשעג , ,ןליּפש ןטרָאק וצ "טייק

 יד ןופ ןסײרּפָא ןרעג טינ ךיז רע טגעלפ ,ןסע םייהַא ןפורעג םיא טָאה ןעמ זַא ןוא ,םייה

 יטלעװ, ןייז ןופ קורדסיוא רערערעלק ַא ךָאנ ,(1929 יימ ןט12 ,"סטרעוװרָאפ,) *ןטרָאק

 ,(םיא טפור רע יוװ ,עיצול) ןַאיצול לקינייא ןייז וצ לווירב ץרוק ןייז זיא "טייקכעל

 .טסקעט ןיא רעטייוו טכַארבעג סרעוו סָאװ
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 -רַאפ טפול יד ןטרָאד טניפעג ןוא רדח סעשובייל ןיא גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא

 ,עטַאט רעד טמוקַאב;, .טציוושרַאפ קרַאטש ,רעדניק עלַא יװ ,ןֹוז ןייז ןוא טקיטש

 ;ןיבר םוצ טגָאז ןוא לַאפנייא ןלַארעביל ַא ,תונורכיז סעצרּפ ןיא רימ ןענעייל

 רעד רַאפ רעדניק יד סױרַא גָאט ןדעי טזָאל ,לשירעב 'ר ,סָאװ ריא טסייוו

 ןעלשירעב ןיא טלָאװ ,ץרּפ טלייצרעד ,רענוד ַא יו ךיילג ..."העש ַא ףיוא ריט

 ןלָאז ייז (ןעלמַאטש וצ ןָא דמלמ רעד טבייה) ?ריא טדער סָאוװ; ...ןגָאלשעגנײרַא

 ייַב ,/קירוצ עטַאט רעד טרעפטנע ?טשינ סָאװ רַאפ,, .,."?םייל ןיא ןליּפש ךיז

 רעד ףיוא ןליּפש ךיז ןלָאז רעדניק עשידִיי זַא ,ןעוועג טכער זיא ןטַאט סעצרּפ

 דמלמ ַא זַא ,םעד ןגעק ןעוועג ,בגא ,זיא רע ...טפול עשידרפ לסיב ַא ןּפַאכ ןוא סַאג

 ,לַארעביל ַא ןעוועג ,ץרּפ טלייצרעד ,"עבטב; זיא רע .ןגָאלש ךעלגנַיי-רדח יד לָאז
 עשיליוּפ) ןעמענ טעװ ןעמ זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא סע זַא .טסיכרַאנַא ןַא רשפא

 טינ ףטָארעג רע טָאה ,ןקערש ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןעמ ןוא רעטילימ םוצ (ןדִיי

 ..ןייג טינ לָאז רענייק ,ןייג טינ ןוא --- ךיז ןקערש

 !ןסיימש טצװ ןעמ --
 !טינ ןעמ טסײּפש טלעוװ ַא --
 !ןטייק ןיא ןדימש --
 !ןטייק ליפ ױזַא ָאטשינ --
 !הסיפת ןיא ןצעזנייא ---
 !הסיפת ַא רַאפ טלעוװ יד ןכַאמ עכיכַא --

 טקנוּפ טסַאּפעג ,בגא ,ןיילַא ןצרּפ רַאפ ךיז טלָאװ סָאװ ,סעומש ַא זיא סָאד

 ,ןיוועל בייל-לאומש רעמורפ רעד טָאה טסיזמוא טינ .רעטָאפ ןייז רַאפ יו טוג ױזַא

 ןעועג ךיוא זיא סלשובייל רעטָאפ רעד, זַא ,רעטעּפש טגָאזעג ,רעגָאװש ןייז

 -סייג ַא םינּפא עקַאט ןעוועג ןוז םעד ןוא רעטָאפ םעד ןשיוװצ זיא סע (+..."עגושמ

 -נעזרעפ רעשילַארָאמ סלדוי 'ר ןופ סעּפע .טפַאשהבורק-טולב ַא רָאנ טינ ,עקיט

 טפָא זיא לדוי 'ר ,עקַאט תמא .ןצרּפ וצ השוריב ןייגרעכיא טזומעג טָאה טייקכעל

 רעד ןיא ןטלעז, ,"רחסימ ןגעוו םיצירּפ וצ םורַא טרָאפ,,) םייה רעד ןיא ןעוועג טינ

 סעצרּפ ,הקבר יורפ ןייז יו ױזַא ,רע טָאה ךָאד ;(ןיילַא ץרּפ טלייצרעד ,"םייה

 ַאק סנטַאט םעד; רוּפש עפיט ןבעל-המשנ סעצרּפ ןיא טזָאלעגרעביא ,רעטומ

 -- "ןובשח סלקיזייא ףיוא םורפ, טעמַאמ רעד ןוא "ןייא טשינ ןעמ טצעז טלעוו

 המשנ רעגנוי רעד ןיא רימ טָאה ןעמ סָאװ ךעלדנרעק ייווצ יד ,ןעמָאז ייווצ יד

 ןוא ליטש קידנעטש ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טינ לָאמ ןייק ןענייז ,ןפרָאװעגניײרַא

 -ורכיז עניימ?) *טצָארּפשעגסיױא ןכַאז עניימ עלַא ןיא ןוא ,טצָארּפשעג ןטלַאהַאב

 | .("תונ

 ריא .סוחי ןיא טקנוטעגנייא ןעוועג רעטָאפ ןייז יוװ ױזַא זיא רעטומ סעצרּפ

 ַא יװ טריפעג ךיז; טָאה (םיא ךָאנ טסייה ץרּפ) רעטסָארַאטס שובייל 'ר עדייז

 -עג ,הררש ַא יװ ,("רעטסָארַאטס; ןפורעג םיא ןעמ טָאה רַאפרעד) עטסָארַאטס

 -קנעב ןוא שיט עטברַאפעג טיור ,ועקלַא ןייק טשינ ,בוטש ערעדנוזַאב ןייז טַאה

 -עג ויא סע זַא ןוא ,רעסַאװ ַא יו שטייד טדערעג ,ןקָאז ענעדייז ןגָארטעג ,ךעל

 טגעלפ ,טיובעג שטשָאמַאז טָאה סָאװ ,טַאנידרָא רעד ,יקטיָאמַאז הררש רעד ןעמוק

 .29 '1 ,1945 ,קרָאירינ ,גַאלרַאפ-ףוקיא ,"ץרּפ, :ליזימ .נ (*=
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 רָאנ ,"וקדישז יַאכולס, טשינ ןוא הפ לא הפ םיא טימ ןדער ןוא ןפור םיא רע
 "עג טָאה ,טבאכ-רעטלע סעצרּפ ,סנייז בייוו סָאד ,(טרָאד) *ץרא-ךרד סיורג טימ

 ,טרעה -- בלעוועג םעד ןיא ןוא,; ,הרוחס-לַאינַאלַאק ןופ טפעשעג סיורג ַא טריפ

 ןעוועג ןענייז -- תונורכיז ענייז ןיא ץרּפ טלייצרעד -- ףָאק ענעדַיי ַא סָאװ

 -- ןעלדנַאמ טימ עטייווצ סָאד ,סעקנישזַאר טימ סנייא :ןדָאלפוש ייווצ טלײטעגּפָא

 טָאה רעטומ סעצרּפ "הקדצ ףיוא -- ןוידּפ רעצנַאג רעד ,,,טײל-עמערַא רַאפ

 יו עטתידיגנ אזא ןעוװעג טינ זיא יז .ןעבָאב ריא ןופ סעּפע טַאהעג ךיז ןיא

 ןוא ךיז ףיֹוא טגרַאב, ..תקידצ א ענעדַיי א ןעוועג ךיוא רעבָא זיא יז ,ענעי

 -ארמג םעד לשירעב ,טנעה טגָאזעג תודע טָאה ױזַא ."הקדצ טיג ןוא דניזעגזיוה

 ןעוועג זיא יז, :רעטומ סעצרּפ ןגעוו טביירש סקַאל-ץרּפ ַאזָאר ךיוא ,בייוו סדמלמ

 ןפורעג שטשָאמַאז ןיא יז טָאה ןעמ .עקיצרַאהטוג ןטלעז ַא ךיוא ןוא עמורפ ַא

 ןענייז ,ןעוועג טינ ךייר לָאמ ןייק ןענייז ןַאמ ריא ןוא יז םגה ןוא ,?תקידצ יד,

 ןילַא ץרּפ ,(+"טָאטש ןיא הקדצ-ילעב עטסערג יד טעמכ ןעוועג עדייב ךָאד ייז

 "עג קידנעטש טָאה יז, :טייקנייפ רעטסקינייװעניא סרעטומ ןייז ףיוא ןָא טקניוו

 ַא ןעוועג זיא יז ."ןגיוא עשימייה ראפ וליפא ןוא עדמערפ רַאפ טימעג ריא טיה

 ,ןושל-םוטש רעמ טדערעג יז טָאה ןַאמ ןטימ וליפא ,עקידנגייווש ַא ,עקידוועמעש

 עלַארטנעצ יד ,לגנַיי סָאד ּוװ ,"ןפורעג לָאמ יירדע ןיא ...לוק ןפיוא ךיוה יו

 .זיא עטַאט רעד; :ענעצס ַאזַא זדנוא רַאפ סיוא רע טלָאמ ,ןיילַא ץרּפ זיא ,רוגיפ

 ןייז טסע ןוא טקנַאדעג טָאג ,ןשַאװעג ךיז טָאה רע ...ןעמוקעגמיײהַא סיוועג ןיוש

 ליו ..רעביאנגעק ךיז טצעז עמַאמ יד ...טנוזעג וצ ןייז םיא לָאז ;טיױרבטנוװָא

 ןשטּפעש -- "טנוזעג וצ, ..םיא טקעמש סע יוװ ,סױרַא ןגיוא יד ןופ ןזעל םיא

 ןשטּפעש) ןדער טנעקעג ןוא ךַארּפש-ןגיױא ןענַאטשרַאפ טָאה יז ,,,"ןּפיל עריא

 ,ןײלַא יז רָאנ ,ןרעה טינ לָאז רענייק זַא ,ױזַא

 "ניא ענעגייא עריא וצ עגונב רָאנ טינ ןוא ,וויטיסנעס טסכעה ןעוועג זיא יז

 טסקינייװעניא סנרעדנַא םעד ךיוא טליפעג ףיט טָאה יז ןעגנובעלרעביא עמיט

 -הרמ ןיא זייוולגנַיי ןייֹרַא טלַאפ רע ןעו ,ןצרּפ טרסומ רעטָאפ רעד ...ןבעל

 עטרַאצ יד זיא שרעדנַא ;סיֹוא ךיז טקירד ןיילַא ץרּפ יוװ ,*טגנַאלרעד , ,הרוחש

 זיא יז .."ןשפנ-תמגע ענייז טינ טָאה דניק ַא ךיילג, :ליטש טמורב יז ;רעטומ

 ריא רַאפ שינעדנעטשרַאפ סיורג טַאהעג טָאה יז ,ליפעגטימ טימ לופ ןעוועג

 ןוא ןעוועג זיא יז םורפ יװ רעבָא "יא עמַאמ ןיימ םורפ יװ ,יוא; --- ןוא ,ןוז

 טינ יז טָאה ,םורפ ןייז ןלָאז ערעדנַא ךיוא זַא ,טלָאװעג טָאה יז קראטש יו

 ,חרוא ןַא טָאה לָאמ ןייא ..ןובשח סמענעי ףיוא םורפ ןייז לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג

 םייב רעסַאװ ליפ וצ טצינרַאפ ,לוש ןופ תבש טכַארבעג טָאה לדוי 'ר סָאװ

 -יילק סָאד רעסַאװ טגָארט ,ץרּפ טלייצרעד ,זדנוא ייב, ןוא ,ןסע םוצ ךיז ןשַאוו

 -ניק טכַא טימ בייוו ַא ןגָארט רעסַאװ טימ סנרפמ זיא סָאװ ,לקיזייא עקנַארק ,ענ

 ..ךָאװו רעד רַאפ רָאנ ,ןַאק רעד ןופ טשינ זדנוא ייב רע טמענ ןעמענ ןוא ,רעד

 :רעה ךיא רָאנ ,ךיז וצ ליטש ,סנּפָאקוצ רימ טייטש סָאװ ,עמַאמ יד טכַאמ

 "!יובשח סלקיזייא ףיוא םורפ ,,

 טָאה טייקמורפ ריא .טוג ךיוא ןעוועג זיא יז ,םורפ רָאנ טינ ןעוועג זיא יז

 .1929 ,יימ ןט12 ,"סטרעוורָאּפפ (+*
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 קַארַאכ טָאה (ןצרּפ) ןענָאעלע .ָאי --- טייקסטוג ריא ,ןבעגעגרעביא טינ ןצרּפ יז
 -טנגוי ןוא בורק ןייז טלייצרעד ,"טייקסטוג עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טריזירעט
 (*"בוט גזמ} ַא ןעװעג ,גרעבטלַא טיול ,זיא ץרּפ .גרעבטלַא השמ  טניירפ

 -ַאב ,טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא ,גנוניימ סגרעבטלַא רָאנ טינ זיא סָאד ןוא

 -וט ןשטנעמ ןַאט וצ טכוזעג ןוא ץרַאה טוג ַא טַאהעג טָאה רע; .סע ןקיטעטש
 טרעדנאװעגסיוא טָאה סָאװ ,ןַאמסדנַאל רעשטשָאמַאז ַא רענייז טלייצרעד ,*תֹוב
 ,טחוש עלעשרעה ,דִיי ַא ,רע טליײצרעד ,זדנוא ייב ןעוועג, .עקירעמַא ןייק
 ןוא ןרָאװעג עגושמ טייהקנַארק ַא ןופ רע זיא .חומ רענעּפָא ןַא ,יוליע ןַא
 ,םידמול עלַא יו ,עלעשרעה טָאה טייהרעטנוזעג .טיוט ןזיב ןבילברַאפ ױזַא ןיוש

 עצנַאג רע טגעלפ טייהרענעגושמ ןוא ,שילױּפ טרָאװ ןייא ןייק טנעקעג טינ
 ןבָאה רעבירעד .שיליוּפ ןדער ןוא םלוע-תיב ןופ ןקרַאּפ ןפיוא ןטייר געט
 ךיז טגעלפ שטנעמ רעד .קוביד ַא ןײרַא זיא םיא ןיא זַא ,טגָאזעג רעבייוו יד
 םיא השוב ַא ןוא רעצ א ןעוועג זיא סע זַא ,סעטַאמש ןיא ןייג ןוא ןסײרמורַא
 ןדיילקַאב םיא ,תוכוס ןוא חסּפ ףיוא ,רָאי ןיא לָאמ ייווצ ץרּפ טגעלפ ,ןקוקוצנָא
 .שטשָאמַאז ןיא ןעוועג זיא סָאד ,(**"הווצמ ןייז ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,ןכושַאב ןוא
 ןיוש ןוא -- עשרַאװ ןיא ןצרּפ ןגעוו סקַאל-ץרּפ .ר טלייצרעד סעכעלנע סעּפע
 ןשטנעמ וצ טוג רעייז ןעועג קידנעטש זיא ץרפ; ןרָאי ערעטלע יד ףיוא
 רע טוג יװ ,קנעדעג ךיא .ףליה רעלעירעטַאמ ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ןצרּפ םורַא "..סערַאקשזָארד ,סהכאלמ:לעב ,סרעגערט טלדנַאהַאב טָאה
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 יקסניּפ דוד יו ,תונמחר רעדָא עביל-ןשטנעמ ןופ ,טייקסטוג ןופ ליפעג סָאד

 טינ ןוא -- ןפַאש סעצרּפ ןיא טרָא סיורג ַא טמענרַאפ ,(+=יןפורעגנָא סע טָאה
 ,(הנח) רעדיל-טנגוי ענייז ןופ םענייא וצ ריפנײרַא םעד ןיא רע טָאה טסיזמוא
 ,ןץפח לכ תאוו -- ררועי יארוק בלב םימחרו הלמח ךא; -- זַא ,טרעלקרעד
 םעניא ןקעוווצטיױא זיא שטנּוװ רעקיצנייא סטעָאּפ םעד זַא) "ררושמה עשי לכ
 -רעד וצ יאדכ זיא -- (טייקידמערַאברעד ןוא דיילטימ ןופ ליפעג ַא רענעייל
 -רעבכיא םיא וצ זיא ךירטש-רעטקַארַאכ רעד טָא זַא ,בייהנָא ןיא ךיילג ןענָאמ
 ןסייו רימ סָאװ ץלַא ןרעטלע ענייז ןופ השוריב ,טזייו סע יוװ ,ןעגנַאגעג
 ןוא ,תונורכיז ענייז ןופ ,ןײלַא םיא ןופ טּפיוהרעד ,תמא ,רימ ןסייוו ,ייז ןגעוו
 ענייז ןוא ללכב החּפשימ ןייז .ןגעוו ןעגנולייצרעד ענייז ןיא זַא ,ךעלגעמ זיא'ס
 טכַאמ סָאד רעבָא ,עיצַאזילַאעדיא סָאמ עסיוועג ַא ָאד זיא טרפב ןרעטלע

 -נעצקַא ןוא טריזילַאעדיא שטנעמ רעדעי טינ .,ןגָאזתודע סעצרּפ טשינוצ טינ
 רעד .טייקידסוחי ןייז ןעגנערבסיורַא ליוו רעי ןעוו ,ןטנעמָאמ עקיבלעז יד טריט
 ,"ךעלדנרעק ייווצ יד ,ןעמָאז ייווצ יד, ןריזירעטקַארַאכ קידנלעװ סָאװ ,טקַאפ
 טלייט ,"ןפרָאװעגנײרַא המשנ רעגנוי ןייז ןיא, ןבָאװ ןרעטלע סעצרּפ סָאװ
 טלעוװ א; טומ ןשילַארָאמ סרעטָאפ ןייז ןופ ןטנעמָאמ יד טּפיוהרעד סיוא רע
 סלקיזיא ףיא םורפ;) טייקסטוג סרעטומ ןייז ןוא (ףייא טינ ןעמ טצעז
 ץרּפ גנוטיידַאב עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טזייו טקַאפ רעקיזָאד רעד -- ,("ןובשח

 ,304 'ז '1927 רעבָאטקָא ,ענליוו ,?רעטעלביָאוויי, ךוביץרפ (+*

 .טרָאד (**

 ,אאוש 'ז ,1920 ,קרָאי-ינ ,"שידיי, גַאלרַאפ ,ןטפירש סעצרּפ וצ טרָאװרָאפ (5*
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 ןילַא רַאפרעד ןיוש ןוא .ןטפַאשנגייא-המשנ ייווצ יד טָא ןבעגעגוצ טָאה ןיילַא

 ךיז ןיא טָאה ,ןרעטלש ענייז ןויזירעטקַארַאכ סעצרּפ זַא ,ןטּפױהַאב ןעמ געמ

 ,ןײלַא ךיז ןריזירעטקַארַאכ ןופ טנעמעלע ןַא

 שטשָאמַאז (ג

 ןיא ,(+1852 יימ ןט18 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ץרּפ שובייל הירא קחצי
 רעבָא ,רוכב רעד ןעוװועג זיא רע .עינרעבוג רענילבול טלָאמעד ,שטשָאמַאז
 (ןײטשדלַאג) עיסעה רעטסעװש ַא טַאהעג טָאה רע .דניק עקיצנייא סָאד טינ
 סעצרּפ ,ןיקסדָארָאגַאז ,ח .י טיול .עשוהי-הנוי ןוא ףסוי-םייח ,רעדירב ייווצ ןוא
 "ַאז ןיא טניוװעג רע טָאה ןרָאי רע80 יד ןטימ םורָא סָאװ ,ףַארגָאיב ןטשרע
 טָאטש ןיא ןוא ןשטנעמ עקיעפ רעייז ןעוועג רעדירב סעצרּפ ןענייז ,שטשָאמ
 ןיא עילימַאפ עצנַאג יד ,(+*"ּפעק עקידרעייפ ןבָאה ייז; זַא ,טדערעג ןעמ טָאה
 ערעסָאװ ייב ,ןעזעג רעִירפ ןיוש ןבָאה רימ .עכעלטנייוועג ןייק טינ ןעוועג
 ,סױרַא טמוק רע החּפשימ ַא רַאפ סָאװ ןופ ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןרעטלע
 ,ןענָאמרעד וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ זדנוא ןוא ,טנָאמרעד ךיוא ןיוש ןבָאה רימ
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןרוּפש יד ,םיא ףיוא טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,גנוקריוו יד
 ןופ ,טרָא סָאד ךיוא ,החּפשימ יד רָאנ טינ רעבָא .טוָאלעגרעביא םיא ןיא
 קיטכיװ זיא ,ןגיוצצרעד טרעוו רע ּוו ןוא טמַאטש רעלעטשטפירש ַא ןכלעוו
 יד ןיא ָאד זיא ןח סטרָא םענופ סעּפע -- "ויבשוי לע םוקמה ןח; ,ןענעק וצ
 -עטיל ןייז ןיא ךיוא יו ,ןסקַאװ ןייז ןיא ,גנויצרעד סעצרּפ ןיא .סרעניווונייא
 טליּפשעג סיוועג שטשָאמַאז טרָא ןיווו ןוא -טרובעג ןייז טָאה ,ןפַאש ןשירַאר
 ,עריא סרעניוונייא ענעי רעדָא יד טּפיוהרעד ןוא שטשָאמַאז ,עלָאר עסיורג ַא
 .רעטקַארַאכ ןייז ןופ גנורימרָאפ רעד ןיא ,גנויצרעד ןייז ןיא קלח ַא ןבָאה
 ןשירַארעטיל ןייז רַאפ טָאטש-טרובעג ןייז טָאה גנוטיידַאב ערעסערג ַא ךָאנ
 ריפ טינ רעיש ,תוקספה עצרוק טימ ,ריא ןיא טכַארברַאפ טָאה רע .,ןפאש
 ןבעגעג םיא ןבָאה סרעניוװנייא עריא ןוא יז ןוא ,ןבעל ןייז ןופ רָאי קילדנעצ
 ןילַא רע יוו ןענייז ייז .סענעצס ןוא ןעגנולייצרעד רעקילדנעצ רַאפ ףָאטש

 "רעדליב ןוא ןציקס רַאפ רצוא רעשימייה רעד, ,תונורכיז ענייז ןיא טגָאז
 ךיא סָאװ ,ץלַא; .רצוא רעטסכיײר רעד לַאפ םעד ןיא זיא רצוא רעשימייה רעד
 ליפ ךיא רעבָא ,שרָאפ ןֹוא ךיא עז... ,הדומ ןיילַא ץרּפ זיא ,דמערפ רעד ןיא עז
 טימ ןטסויב סנטסכעה ,ּפעק טימ לּפענ רעד; -- ןוא ,"רַאבלטיממוא טינ סע

 טיול סָאװ ןוא ןבעל סעצרּפ ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװו עטאדיטרובעג יד (*

 רעדָא ,א"ירת רמועב ג"ל ןעוועג זיא ,לבוי ןייז ןרָאװעג טרעייפעג (1901 ןיא) זיא ריא
 ךמס םופוסיץש 01 ע100195מ 11/6:ס810:6 סרעניוו ָאעל יפָארּפ טיול ,1851 יימ רעטס25 רעד

 סטַאטשנזיײא ןויצ-ןב טיול .1855 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןבָאה ץרּפ לָאז (1899 ,קרָאייוװיג)

 ןרָאװעג טכוזעגפיוא זיא סָאװ ,ןיישטרובעג םעד טיול ,1854 ןיא -- ?ןירפוסו ןינבר רוד,

 טַארטסיגַאמ רעװעשרַאװ םוצ השקב סעצרּפ טיול ךיוא יו ,טַארטסיגַאמ רעשטשַאמָאז ןיא

 רָאי סָאד ןיא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ ןטלעטשעגנָא ןַא יו םיא ןקיטעטשַאב ןגעוו
 רימ עכלעוו ,יד ןיא ןעמונעגנָא טציא זיא סָאװ ,עטַאד יד .1852 טרובעג סעצרּפ ןופ

 ,ךובלמַאז ,לביב :780--779 ןטלַאּפש ,קסנימ ,3--2 ,"טפירשטייצ , ;עז .ןבעגעגנָא ָאד ןבָאה

 ,974 יז ,2 'ב ,ןָאקיסקעל סנעזייר .ז ,524 יז ,1 ,עװקסָאמ
 ,1901 ,עשרַאוו ,ףסאיחא הול (+*
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 טנירעצ -- וצ ןגיוא יד רימ ךַאמ ךיא ןעוו ,ייברַאפ וימ ןעמיווש סָאװ ,ןגיוא

 .טביילב רע :שטשָאמַאז -- רצוא רעשימייח רעד זיא שרעדנַא ,"טדניװשרַאפ ןוא

 ,טָאטש רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז קיטכיװ סרעדנוזַאב רָאג רַאפרעד זיא

 ןסיורג ַא ךיוא יו ,ןרָאי-ןרעל ןוא -רעדניק ענייז טכַארברַאפ טָאה ץרֿפ ּוװ

 .ןבעל ןקידרעטעּפש ןייז ןופ לייט
 -שילױּפ ערעדנַא עלַא יו ,לטעטש שידַיישיליוּפ ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 סעּפע ןעוװעג טינ זיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןיא ךעלטעטש עשידִיי

 .טלעוו רעסיורג רעד ןופ ןסירעגּפָא זיא סָאװ ,קעה ַא ,לקניוו רענעפרָאװרַאפ ַא

 ַא טימ ,טָאטש עקידלמוט ןוא עקידעבעל ץנַאג ַא ןעוועג זיא שטשָאמַאז ,ןייל

 -גודניברַאפ ןָא טינ ןוא גנורעקלעפַאב רעקיכַארּפשליפ ןוא רעקיטרַאנדיײשרַאפ

 -ַאז וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע .תומוקמ ,עטייו ןוא עטנעַאנ ,ערעדנַא טימ ןעג

 -גיוו ןופ -- םעדעפ ךָאד ,םעדעפ עכַאװש ,עניד -- םעדעפ ןדִיי רעשטשָאמ

 יז וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע .רעשידִיי רעד ץוחַא ,ןרוטלוק יירד סנטסקיצ

 ,רוטלוק רעשטייד רעד ןוא רעשילוּפ רעד ,רעשיסור רעד ןופ םעדעפ

 ,רעבירג טימ טמַאצעגמורַא) ,גנוטסעפ ַא לָאמַא ןעועג זיא שטשַאמָאז

 ןטַאמרַאה ןענַאטשעג ןענייז ןרעיומ יד ףיוא .ןרעיומ עכיוה ןוא ןלַאװ ,רעסַאוו

 טסנרע ּפָא ןוא ףיוא קידנרישרַאמ ,ןטיהעג ייז ןבָאה ןסקיב טימ רענלעז ןוא

 ןדַיי לייט ַא ןוא ,ןריציפָא עשיסור טרָאד ןעװעג ןענייז ,(*"קידנגייווש ןוא

 -ַאב רעכעלטפעשעג ןיא רָאנ טינ ןֹוא --- גנורירַאב ןיא ייז טימ ןעמוקעג ןענייז

 ךיז טגָארט; סָאװ ,(טנַארעוװװיל ַא) קישטַאירדָאּפ ַא ,רעטעפ א סעצרּפ .גנוריר

 טפָא טעברַאפ ןוא ןײרַא בולק-(ןריציפָא) ןיא ןירַא טמוק, ,"שטייד בלַאה ןיוש

 םיא וצ טפָא טייג ןוא ,ןטפעשעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,קינװָאקלָאּפ םעד ךיז וצ

 -נָאק ַא ןדיי רעשטשָאמַאז ןבָאה ןליּפש-ןטרָאק םייב .?סנַארעפערּפ ַא ףיוא

 רעליטש ,רעדנָאלב ,רעניילק סניק ןגרָאב ייז; .ןריציּפָא עשיסור טימ טקַאט

 ,ךָאד ןוא ,"טלעו עדמערפ ַא; סיוועג ןענייז ייז ."ךעלכיב עשיסור רעטכָאט

 -ַאב לקיטש ַא ןעניּפש ןָא ךיז טבייה סע; ,תונורכיז ענייז ןיא ,ץרּפ טגָאז

 ןענייז רעטכעט עשידִיי ..,לושטייר ןיא ןריציפָא טימ ךיז טפערט ןעמ? ."גנויצ

 -רעל וצ ןָא ןעמ טכבייה ךימ וליפא ..ןעמ טגרָאב שיסור לסיבַא ...קידווענח

 *...שיסור ןענ

 רעמ שטשָאמַאז ןיא ייז וצ ָאד זיא ,ןלױּפ ןוא שיליוּפ וצ ךייש זיא סָאװ ןוא

 רימ יו !עסייה רימ ןענייז ,ץרּפ טגָאז ,ןקַאילָאּפ, ,."גנויצַאב לקיטש, ַא יװ

 ָאטינ זיא'ס "!הדירמ רעטייוצ רעד ןופ ןוחצינ ןרַאפ טגָאזעג םיליהת ןבָאה

 ריעק רעד טָא וצ עדָא רעשיערבעה ַא ןיא טָאה ,שטשָאמַאז ןיא דיי ןייא ןייק

 -רעד טרעװ סָאװ ,ליכשמ רעקיטרָא ןַא ,ןַאמּפיש דוד ןבירשעג "לארשיב םאו

 ןוא ןענעייל ןענעק טינ לָאז סָאװ ,דִיי ןייק ָאטינ; --- תונורכיז סעצרּפ ןיא טנָאמ

 טימ ןוא םיצירּפ יד טימ שילױּפ טדערעג ןבָאה ןדִיי ,(**?שילױּפ ןביירש

 ,טגָאזעג טרעוו אפוג גנולייצרעד רעד ןיא ."ןטייצ סחישמ, גנולייצרעד סעצרּפ (*

 "רעד ,35 יז ,תונורכיז ענייז ןיא רעבָא .עיצילַאג ןיא ןעניפעג ךיז טָאה לטעטש סָאד זַא

 ,"ןטייצ סחישמ, ןיא טבײרשַאב רע סָאװ ,גנוטסעפ רעד רַאפ לעדָאמ רעד זַא ,ץרּפ טלייצ

 .גנוטסעפ רעשטשַאמַאז יד ןעוװעג זיא

 .17 יז ,1945 ,"ףוקיא , גַאלֹרַאפ ,קרָאיײװינ ,"ץרּפ, סליזיימ ןמחנ טול טריטיצ (**
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 ןבָאה רעטכעט עשידַיי ,טלדנַאהעג ייז טימ ןבָאה ייז ןעוו ,ןקַאילָאּפ טשיטָאטש

 ירד יד ןופ צנייא טנָאז ,לשובייל ,סָאװ טסייוו, ...ךעלכיב עשיליוּפ טנעיילעג

 טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ןוא סנידניירפ ןוא תונכש סעצרּפ ןענייז סָאװ ,רעטסעווש

 טקָאטש ןוא ..ןענרעל טספרַאד ,לשובייל ,סָאװ טסייו --- תונורכיז ענייז ןיא

 -גסיוו טינ ןײלַא ,ליטש ענדָאמ ךיא רעפטנע .."שיליוּפ, :טקידנע ןוא לסיבצ

 -וצסיוא ךיז ןזיװַאב רע טָאה ןעוו ןוא וו ."ךיא ןעק ןזעל, :סָאװ רַאפ קיד

 רעטעּפש יװ ,ּפָארַא םירעש יד ןופ, ,שרדמ-תיב ןיא ?שיליוּפ ןענעייל ןענרעל

 "טינ עטשרע יד ןעוועג ,ןעעז רימ יו ,זיא שילױּפ ,"שיסור ןוא שטייד סָאװטע

 ןייק טינ זיא'ס ןוא .ןענעייל טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ץרפ סָאװ ,ךַארּפש עשידִיי

 רעד ןופ ךַארּפש יד ןעוועג ךָאד יז זיא :עטשרע יד ןעוועג זיא יז סָאװ ,שודיח

 ,עקַאט תמא .רוטלוק רעקיטרָא רעקידנשרעה רעד ןופ ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא

 ;?ךיירגיניק שיטַאבעלַאב-שידִיי רעדנוזַאב ַא; ןעװעג ןענייז ןױיי רעשטשָאמַאז

 -רא רעד ןופ *טצענערגעגּפָא ףרַאש2 ןעוועג ייז ןענייז קיטסייג יא ,שיזיפ יא

 טלעו רעקימורא רעד ןופ םעדעפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ךָאד -- טלעװ רעקימ

 ןפור וצ טַאהעג ביל ןבָאה רעשטשָאמַאז יד יו ,"זירַאּפ ןיילק , ןשידִיי םוצ

 | ,טָאטש רעייז

 טייצ רענעי ןיא סָאװ ,עסעטייד יד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא רעמ דךָאנ

 ןעועג ןענייז יי .םעדעפ עשירערעלקפיוא ןײמעגלַא יד :טניימעג סע טָאה

 שטשָאמַאז ןיא .סָאװ רַאפ טָא ןוא .עטסנעעזעגנָא יד ,עטסקיטנָאק יד רשפא

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 בייהנָא ןוא ןט18 ףוס ןיוש ךעלטניוו-הלכשה ןזָאלבעג ןכָאה

 זיא ץענערג רעשיכירטסע רעד וצ טנעָאנ ,ךיירטסע וצ טרעהעג טָאה יז ןעוו

 -טפעשעג .דנַאלסור ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא יז ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןבילבעג יז

 -ענייא סעצרּפ .דנַאלשטיײד טימ ךיוא טַאהעג שטשָאמַאז טָאה ןעגנויצַאב עכעל

 .רחוס רעקסּפײל; ַא ןעוועג ,ןסייו רימ יו ,טייצ עסיוועג ַא זיא רעטָאפ רענ

 סדמלמ ןופ רעדניק יד לָאז ןעמ זַא ,ןעועג טכער םיא ייב זיא טסיזמוא טינ ןוא

 רעשטשָאמַאז ןוא ,טפול עשירפ ןּפַאכ סַאג רעד ףיוא לסיבַא ןזָאלסיורַא רדח

 זיא סע יו ,ןטלַאהעג םיא ןבָאה ייז ביוא ,"געוו ןסיוא; ןעוועג טינ ןענייז ןדִיי

 -- סָאװ ,אפוג סָאד ןיוש ."ןכיילג-טינ א רַאֿפ, ,ןרָאװעג טלייצרעד רעִירפ ןיוש

 ןטַאט ןופ ןטערטרַאּפ ייווצ ןעגנעה ,טלייצרעד ץרּפ יוװ ,בוטש ןיא זדנוא יב;

 רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ -- טפיוקעג עיצַאטיציל ַא ףױא ץעגרע קילעפוצ

 אמוג סָאד ןיוש -- ,"שינעגווע עטרעסייק יד ,היפהפי יד --- בייוו ןייז ןוא

 ןדִיי ַא רַאפ רָאנ טסַאּפעג ךיז טָאה אפוג סָאד ןיוש ,ןעוועג ?ךיילג; רָאג טינ זיא

 ,"שטייד; לקיטש ַא ךיוא ןיוש אליממ ןוא *רחוס רעקסּפיײל; א ןעוועג זיא סָאװ

 ןבירשעג 1887 ןיא טָאה רע סָאװ רעד יוװ ,ווירב ַאזַא ךיוא ,ליכשמ-כברע ןַא

 טלָאװ ,עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ּוװ ,קצָאלּפ ןייק ןַאיצול לקינייא ןייז וצ

 ,הלכשה וצ תוכייש ןייק טַאהעג ןבָאה טינ לָאז רע ןעוו ,ךעלגעממוא ןעוועג

 :לקיגייא ןייז וצ ןבירשעג טָאה רע יװ ןוא סָאװ טָא

 טפָא ריד טלָאוװכ .שיערבעה ןענרעל וצ ךיז סיילפ ,עיצול רעטבילעג

 רעבירעד .ןביירש ֹוצ גנירג טינ רימ זיא ,וטסייוו ,שילוּפ ףיוא רָאנ ,ןבירשעג

 ןרעל ,טנוזעג רהימ יז .טפירשוצ רענילק ַא טימ ןענעגונַאב ךיז וטזומ
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 ןרעטלע ענייד רַאפ תחנ טימ ןוא ןטוג םוצ ריד רַאפ הדמתה טימ ץלַא ךיז

 ,(*ץרּפ הדוי .ביל ךיד טָאה סָאװ ,ןדייז ןייד רַאפ ןוא

 -עג רע טָאה ןגעווטסעד ןופ .םישש"ןב ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא עדוי
 ןעיצול ןשטנוװעג טָאה רע ,םידומיל ענימעגלַא סלקינייא ןייז ןופ תחנ ןבילק

 לָאז לקינייא ןייז זַא ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע ;?הדמתה טימ, ןענרעל לָאז רע זַא
 זיא רעטָאפ סעצרּפ זַא ,רָאלק זיא .."שיערבעה ןענעק וצ ןסיילפ, ךיוא ךיִז
 טָאה רעטָאפ ןייז רָאנ טינ רעבָא .דִיי רעשיקנערפטלַא ןַא ןייז וצ ןופ טייוו ןעוועג
 סעדייז ענייז וליפא -- ?*טלעוו רעטיורג; רעד ןופ לסינ שּפיה ַא טסווװװועג ןיוש
 ןיוש ןבָאה ייז ךיוא .תומא 'ד רעשטשָאמַאז יד ןיא טקעטשעג טינ ןיוש ןבָאה
 "רעקטּפייל; עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז ייז ןוא --- דנַאלשטיײד טימ טלדנַאהעג
 רעשטשָאמַאז ערעדנַא ךיוא ,?זירַאּפ ןיילק; ןיא םירחוס ?רעקיצנַאד; רעדָא
 ןעמוק טגעלפ ןעמ זַא ןוא ,דנַאלשטייד ןייק ןדירַאי ףיוא ןרָאפעג ןענייז םירחוס
 ךיז טימ ןעגנערב ,רעדניק ןוא פייו רַאפ תונתמ ץוחַא ,ןעמ טגעלפ ,קירוצ
 סָאװ ,תוגשה *עשטייד, וליפא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא רעטרעוװ עשטייד ךיוא
 -יינ טניימ סָאד סָאװ ,םיגהנמ ?עשטייד, ןוא ,סעיידיא-הלכשה טניימ סָאד
 -וצנֶא םעד ףיוא רימ ןעניפעג ןיילַא ןצרּפ ייב .ןעגנוריפ עשיליכשמ עשידָאמ
 טימ טשימעגסיוא ןעוװעג ןענייז ,רע טלייצרעד ,ןרָאסעסָאּפ יד.., .ןשינערעה
 -יצירּפ ןײרַא טָאטש ןיא טכַארבעג ןוא ןעמוקעג ,שיצירּפ ךיז טריפעג ,םיצירּפ
 סעצרּפ ."שטייד לסיב ַא -- קיצּפײל ןופ םירחוס רעקסּפיײל יד יו ,םיגהנמ עש
 טדערעג; טָאה ,רעטסָארַאטס שוביײל 'ר ,דצ סרעטומ רעד ןופ עדייז-רעטלע
 טינ ןילַא שטייד ןדער טימ ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש ,*רעסַאו ַא יו שטייד
 ןעו ןוא -- ךעלכיב עשטייד ןיא ןקוקוצניײרַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .טנגונַאב
 ןילַא ץרּפ יו ,רעדָא ןייגוצפיוא ןליוּפ ןיא ןָא ןבייה הלכשה ןופ ךעלדנרעק יד
 -ַאנ) זיא ,ןעגנוצָארּפש עיינ ןזייווַאב ךיז ןפרַאד, -- טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 ,"םירוכיב ףיוא טכער ןלופ טימ טָאטש יד שטשָאמַאז (עשרַאװ רעסיוא ,ךעלריט
 ,"םירפוסו םימכח האלמ ריע ןַא ,רע טגָאז ,ףיוא קיבייא ןופ, זיא שטשָאמַאז
 -ַאז ַא ךָאד זיא ,(**"המכח זיא טרָאד ,הרות ּוװ ןוא , ,הרות ןופ טָאטש ַא ןעוועג

 .141 'ז '19237 רעבָאטקָא-גיוא ,רעטעלברָאװיי (+

 יכדרמ ,רעטכיד רעשטשָאמַאז ַא ךיוא ,לקינייא רעשירַארעטיל ַא סעצרּפ יו טָא (5*

 :עמעָאּפ רעשיפַאױגָאיבָאטױא ןַא רענייז ןיא טרָאטרובעג סעצרּפ טביײרשַאב רעלגירטש

 לטעטש םעניא תובצמ יד ףיוא

 :ןגירשעגּפָארַא םיסוחי יד ןבָאה

 !רענייא רעשרָאפ !וד רעייגייברַאפ

 ..ןגיל ָאד זדנוא ייב סָאװ םילודג יד עז

 ...לארשי חצנ, רעד -- שטשַאמַאז לארשי
 "הרובחבש ירא, רעד -- גרובמאהמ לשרעה 'ר
 -- ןזױּפ ןופ םש לעב רעטשרע רעד ןֹוא
 -- -- -- ?ירוא 'רב לאוי, לבוקמ רעד

 שרפמ רעד -- רעשטשָאמַאז ןתנ
 "םימכח תנשמ, רעד -- ףסוי 'ר ןוא
 ,עדַאיעלּפ םינבװ עצנאג ַא ןוא
 ..ןעמָאז עטנרעלעגכיוה יד ןופ
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 חשמ ןעוועג (ןסייהעג רע טָאה ױזַא עקַאט -- שטשָאמַאז לארשי) רעשטשָאמ
 עטשרע יד ןופ רענייא ,רעגניטע המלש 'רד ךָאד זיא .רערעל ַא סנָאסלעדנעמ
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עדייז-רעטלע רעד -- סרעביירש-הלכשה עשידִלי
 -נפייא בקעי .רעשטשָאמַאז א ןעוועג -- ןפורעגנָא םיא טָאה ךיירנייוו .מ 'רד יו
 ,ןַאמפייר בקעי ,םיוכרעדעצ רעדנַאטקעלַא ןוז רעטמירַאב ןייז ןוא ףסוי ,םיוב
 רעמ ,ערעדנַא ןוא ןָאזלשיפ םירפא ,דניורפרעדניק בייל םהרבא ,ךָאלב ןושמש
 ןוא רעשיערבעה רעד ןופ סרעייטשרָאפ עשיטסירעטקַארַאכ רעקינייו רעדָא
 רעדָא שטשַאמַאז ןיא טכַארברַאפ גנַאל ןרָאי ןבָאה ,רוטַארעטיל-הלכשה רעשידִיי

 .,ןרָאװעג טעוװעדָאהעגפיוא ןוא ןריובעג טרָאד ןענייז ייז
 ןופ ?זירַאּפ ןיילק; טָאה עטנרעלעג ןוא סרעלעטשטפירש רָאנ טינ ןוא

 ,םימלשומ ןדִיי םתס ךיוא ןעוועג ןָא גנַאל ןופ ןענייז טרָאד ;ןבעגעגסױרַא ךיז
 זיא 1800--1810 ןרָאי יד ןיא,/ זַא ,ױזַא ,םיליכשמ עבלַאה רעדָא םיליכשמ
 ןופ רענייא .(=ןטנענָאבַא רעשטשָאמַאז ןָא ךוב שיערבעה א ןעניפעג וצ רעווש
 (רעטבילעג) .ג .פ ןגעו ,רעטעֿפ א סרעטכיד םעד ןעוועג זיא ,ץרּפ ריאמ ,ייז
 ןיא ץרּפ טלייצרעד ,רבח-טנגוי סעצרּפ ,רעטבילעג קחצי 'רד ןופ רעטָאפ םעד
 יד סָאװ ףיוא סרוקיפא ןַא ןוא ..םלשומ א; ןעוועג זיא רע זַא ,תונורכיז ענייז
 .רעיירד ַא רַאפ טפיוקעג טשינ ןעמ טלָאװ אבה םלועל קלח ןייז .טייטש טלעוו

 ,.טייל יד ןופ ןעװעג ךיוא ןיוש זיא רעטָאפ ןייז ;השוריב סע טָאה רע ןוא
 םיובנכייא ,םיוברעדעצ ןופ רבח ַא ,טלעװו רעד ןיא ארוק-לעב ןייא ,קדקדמ ַא
 ."םיליכשמ עקילָאמַא ערעדנַא ןוא

 ןפערט טנַאקעג ,טלייצרעד וָאלָאקָאס םוחנ יו ,ןעמ טָאה שטשָאמַאז ןיא
 ,(**"םיזורחב םירבדמ ויהש;) ןעמַארג טימ טדערעג ןבָאה סָאװ ,קרַאמ ןיא ןדִיי
 סָאװ ,שטשָאמַאז וצ עדָא ןייז ןיא ןַאמפיש דוד טלייצרעד טָאה ,שטשָאמַאז ןיא
 ,שיערבעה טוג םיתב-ילעב עטושּפ; ןענעק ,ןרָאװעג טריטיצ רעירפ ןיוש זיא
 ןכַארּפש עשייעּפָארײא ןעיײטשרַאפ סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ָאד ןענייז'ס ןוא
 טינ לָאז רע סָאװ ,רענייא ןייק ָאטינ זיא'ס סָאװ ,ךַארּפש רעשילױּפ רעד ץוח

 -- שרדמה-תיב ןופ טנעװ יד ייב
 "תומדקא , ןקילײה ןיא יו םירפס
 !שארב רָאג -- םירבחמ רעשטשַאמַאז
 ?תומכסה, רעשטשַאמַאז. - םיסיפדמ רעשטשַאמַאז

 -- ןלַארטשיהלכשה יד ןעמוק'ס זַא ןוא

 "םוקמ, עטשרע סָאד שטשָאמַאז טרעוו
 ןישערבעש ןופ ןַאמפייר לקנַאי טמוק

 -- .םיקמעה תנשוש, רעד טרעוװ ןוא

 ךלעפנעטכיל הדוהי לאירבג ןוא
 ז"רא רעד -- םיוכרעדעצ רעדנַאסקעלַא ןוא
 -- ןטצעל םוצ זיב !עדַאיעלּפ א
 ..ץרּפ ןוא ןַאמרעבוה ,גרובמעסקול זיב

 (,35--234 'ז ,1947 ,זירַאּפ ,"רוד ןדמערפ ַא ןיא;)

 .42 'ז ,1946 ,טסברַאה ,רעטעלברָאװיי רעמוניץוּפ ןיא ,סעידוטשיץרּפ :יקצַאש .י (*

 ,40 'ז ,1 'ב ,"םישיא, (**
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 זַא ןריסַאּפ טנַאקעג טָאה שטשָאמַאז ןיא ."שיליוּפ ןביירש ןוא ןענעייל ןענעק
 רדח ןיא גנילצולּפ טמוק רע ןוא ןייא לָאמ ַא טלַאפ ...ןדִיי ןטושּפ ַא וליפא;
 -- רעשילױּפ-סיורג ַא) !ברע :טגָאז ןוא ,טנרעל לקחצי קיצנייא ןייז יו ,ןירַא
 ןתח א ףרַאד ןב ןיימ !טעדליבעג ןייז ףרַאד ןעמ ףטייצ עיינ (שיר רעד טימ
 -- ןרעװ לָאז רע ,טינ רע ליוו סרוקיּפא ןייק -- טינ רע ליוװ קוסּפ ןייק *!ןרעוװ
 ."קרּפ ַא גָאט ןדעי ףענרעל םיא טימ ריא טגעמ עיצַאדרָאקנָאק קרּפ ַא; רעבָא
 טכוזרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדַיי עמורפ וליפא שטשָאמַאז ןיא ןעניפעג ךיז ןבָאה סע
 -רעזייא, ןַא ,להָאװ השמ 'ר ,בר רעסיורג ַא לָאמ ַא טרָאד ןעוועג .תעדה ץע םענופ
 עבשב יקב ַא ןעוועג ןבָאה לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא ףיוא ןעמ טָאה ,ּפָאק רענ
 טניפעג ,הריטּפ רעד ךָאנ; סָאװ ,טרָאד ןעוועג זיא שמש רעכַאפנייא ןַא ,תומכח
 רעזירַאּפ רעד טימ ...טריפעג טָאה רע סָאװ עיצנעדנַאּפטערָאק יד (םיא ייב) ןעמ
 ,ענױזַא -- םיליכשמ ענעפָא ךיוא שטשָאמַאז ןיא ןעוועג ןענייז סע ,(=?עימעדַאקַא
 ױעטנַאמרעד רעירפ רעד ,רעגייטש ַא .םיליכשמ יו טריפעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ
 -הלכשה עשיערבעה ףיוא טרינָאבַא ךיז טָאה סָאװ ,ץרּפ ריאמ ,רעטעפ סעצרּפ
 טיהעג טָאה סָאװ ,רעד -- סעצרּפ רעטצפ ַא ךיוא ,גרעבטלַא השמ רעדָא ,רעכיב
 רעטשרע רעד ןעוװעג זיא סָאװ רעד ,םיבתכ עטקורדעג-טינ סעצרּפ ךיז ייב
 רעערבעה ַא ,םכח-דימלת ַא דַיי ַא; :רעדיל עשיליוּפ ענייז ןופ טפוש ןוא רענעייל
 טדיײלקעג ךיז טָאה רע .?ןטפַאשנסיו עכעלטלעוו ןיא טקַאדידָאטיױא ןַא ןוא
 -ןיז םיא וצ ייז ןעמוק ,רעגניז רעדָארב ךרוד ןרָאפ, --- ןוא ,"שירעמשטייד,
 ;קנַאש רענרעזעלג ַא ןיא ךעלמירפס עניילק ךס ַא ָאז זיא םיא ייב? ..."ןעג

 ..םילשמ, יד ןוא "לגוק, ןייז ,"עלעקרעס, סרעגניטע 'רד ,ערעדנַא ןשיווצ
 ,טגָאז ץרּפ יו ,ךיז טגָארט רע :'סיוקיּפא; רעתמא ןייק טינ רעבָא ךָאנ זיא רע,
 רעד רעביא טינ רעבָא ,ץרוק רָאג טינ ,.נ .ש -- שטייט טינ) שירעמשטייט
 טכע ,שטייד ןיילַא ןיוש ךיז ןגָארט סָאװ ,ענױזַא ךיוא יועבָא ןיוש ןַארַאפ ,"ינק
 ,רעכיב טזעלא ױעטכָאט ןייז סָאװ ...קיוו רעדָא ..ל ..א יוװ ,ענױזַא --- ?שטייד
 ןַא ,ןינמ רעשיליכשמ ַא ןיוש ןַארַאפ, ..ןריציפָא ןוא םיצירּפ ןופ עטגרָאבעג
 םיררושמ יד טימ ןזח רעד, .."לושרָאק; רעשיליכשמ טכע ןַא ףיוא גָאזנָא
 ,רוחב רעטלַא ןַאק ,ןינמ םענעי ןיא סרענעװַאד יד ןופ רענייא ."רעדיל ןעגניז
 סייו ,גנוצעזרעביא רעשטייד טימ רוזחמ ַא ןוא רודיס ַא טָאה ,רעטלָאגעג ַא
 ףסוי זיא ּוװ טנייה ..(םירוביח סנָאסלעדנעמ השמ) *םעלָאזורעי ןוא ןָאדעפ ןופ
 הרות ךיז ןיא טקינייארַאפ רע ?רעטָאפ סמיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא ,םיוברעדעצ
 ,םיליכשמ רעשטשָאמַאז ןופ דעוװ תיב ַא זיא זיוה ןייז ןוא ,המכח טימ

 עשיליוּפ ערעדנַא ןיא יו רעירפ הלכשה יד טָאה שטשָאמַאז ןיא ,ללכה
 סָאװ ,זיא קיטכיוו ןוא ,סעיציזָאּפ ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןופ ןסקַאװעגסיױא ןבָאה לָאז יז יו ױזַא ,טייהרעליטש ןעמונרַאפ ייז טָאה יז
 ,ײױזַא -- סעיידיא עקידנסיורד ןופ עיזַאװניא ןַא ןופ ףליה רעד ןָא ,קינייװעניא
 -חלימ עקידמערוטש ןייק ןריפ טפרױַאדעג טינ טָאה הלכשה רעשטשָאמַאז יד זַא
 ןסױטשנעמַאװצ עקרַאטש םוש ןייק ןָא ,ןפוא ןכעלריטַאנ ַא סעּפע ףיוא .תומ
 טימ עיצידַארט עזעיגילער ,המכח טימ הרות ףיונוצ שטשָאמַאז ןיא ךיז ןסיג

 ,304 'ז ,1937 ,"רעטעלב-ָאװיי, רעמוניץרפ (*
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 לָאמ ַא סָאװ, ןופ עלעשיז 'ר) להָאװ השמ 'ר בר רעד .ןעגנוריפ עכעלטלעוו עיינ
 םנַאמלוש ןמלק טנעייל ןוא --- "קינייוונסיוא םיקסוּפו ס"ש טקנעדעג, ("רעקיגייוו
 רעקצַאק ,רערעג ,רעזלעב ,םידיסח טָאטש ןיא ָאד ןענייז סע .,,.?זירַאּפ ירתסמ;
 -- ןירַא טינ שטשָאמַאז ןיא ןעמ טזָאל םייבר ןייק; -- רעבָא ,עדעדנַא ןוא

 לאקזחי רבח ןיימ ןוא ,ץרּפ טלייצרעד ,ךיא זַא ןוא, ."תקולחמ ןייק טינ ליוװ ןעמ

 -צולּפ ךיז ןזײװַאב ,גָאט ןקידגָאטײרפ ןלעה ,םענייש ַא ןיא ,לָאמ ַא טימ ךיז ןלעוו

 -- סעקרַאנירַאמ ןיא ,"שטייד, ןָאטעגנָא ,סענעשטדָאפ יד ףיוא ,סַאג ןיא גניל

 טעו ,םויזאנמינָארּפ ןטנפעעג-יינ םעניא ןײרַא טעװ לאקזחי רבח ןיימ זַא ןוא
 (*"..ןעמוק טינ הלכשה ןגעק ןסעצסקע םוש ןייק וצ

 ,טיב ןוא ?סעטַאט, יד דצמ רעדניק יד ןגעק טינ -- ןסעצסקע םוש ןייק
 עשיקנערפטלַא עמַאס יד רַאפ ...םעיינ םעד דצמ רוד ןטלַא םעד ןגעק ,טרעקרַאפ

 לָאז סָאװ ,ךַאז עטכירעגמוא ןייק ןעװעג טינ הלכשה זיא שטשָאמַאז ןיא ןדִיי
 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד ,"ךעלשטייד, יד ,טרעקרַאפ ןוא ,ןקערשרעד ייז
 ערעדנוזַאב םוש ןייק ןייטשוצסיא טַאהעג טינ ןבָאה ,ןזיװַאב ירפ ױזַא טרָאד
 -ַאּפ רעד ןעוװעג סע זיא ..םידיסח ןופ טינ וליפא ,ןדִיי עמורפ יד ןופ תופידר
 -יירש-הלכשה ןויטַאװרעסנַאק ,ןליטש ַאֹזוַא רַאפ זיולב טינ טַאמילק רעטסטקיס
 רָאי ןט19 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןעוועג זיא רעגניטע המלש 'רד יװ ,רֹעב
 ,רעלעטשטפירש ןלופטנַארעּפמעט ןוא ןקידנזיורב ַאזַא רַאפ ךיוא רָאנ ,טרעדנוה
 -עג טינ .טרעדנוהרָאי ןט19 טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ץרּפ ןעוועג זיא סע יװ
 טָאה ,(ריא קנַאדַא רָאו רשפא ןוא) גנודליב רעשיעּפָארײא ןייז ףיוא טקיק
 רעקיטסייג רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ףיט ןביילב וצ ןענוגרַאפ ךיז רעגניטע המלש
 ץרּפ רעויטַאװרעסנָאק טינ טייו רעד זיא ױזַא טקנוּפ ;קלָאפ ןייז ןופ השורי

 -סקע, עשיליכשמ יד .טיק רענעדלָאג רעד ןיא גניר ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג
 -רעד ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעגנוטערטסױרַא *עשיסרוקיּפא; עפרַאש יד ,"ןסעצ
 ךיוא ןרָאי רע90 רעדָא רע70 יד ןיא רָאנ טינ ןוא קרעוװ ענייז ןיא טביול
 םענעגייא ןייז טיול ,"ץכעכַאמכָאנ ַא יו רעמ טשינ, רעדָא ןענייז ,(רעטעּפש
 רעטסקינייועגיא וצ טּפַאשביל רעסיורג ןייז ןופ טַאטלוזער ַא רעדָא ,קורדסיוא
 ,טנשרעג טָאה רע סָאװ ,טפַאשביל רעד ןופ -- טייקיטכערעג וצ ןוא טייהיירפ
 טינ ןעמונעג ךות ןיא ,זיא סָאװ ןוא החּפשימ ןייז ןופ ןעזעג ןבָאה רימ יִוו
 םענופ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,השורי רעד ןופ רקיע םעד וצ הריתס ןייק ןעוועג
 ןעועג זיא שטשָאמַאז ,ללכב תורוד עקילָאמַא יד ןופ ןוא שטשָאמַאז ןקילָאמַא
 -אלמ-ילעב ןוא םידיסח תותיכ ,ײלרעלַא םיטַאבעלַאב ,ןשטייד טימ הליהק ַא;
 ,ןבעל ןשידִיי םעניא ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןשיווצ ץענערג יד ןוא -- (+*"תוכ
 ייברעד ;וװ-שרעדנַא ץעגרע יװ ןרָאװעג טכַאװַאב גנערטש ױזַא טינ סרָאד זיא

 םיליכשמ ,םידגנתמ ןוא םידיסח ןשיווצ ןפמַאק יד, ןענייז ,יקצַאש .י 'רד טול (*
 ,רעפרַאש ןוא רעטציּפשרַאפ ךס ַא ךרע יפל ,ןעוועג ,שטשַאמַאז ןיא סרענגעק ערעייז ןוא
 ףעמונ-ץרּפ ןיא "סעידוטשיץרּפ,) ."םענרַאפ םעד ןופ טעטש עשידיי ערעדנַא ןיא יװ
 ןופ ןטייצ יד ןיא טינ ,רעירפ יױזַא ןעוועג זיא רשפא .(41 '/ ,1 ,?רעטעלברָאוויי
 ,2 'ב ,"םינובו םירצויי סרענזיולק .י ירד ךיוא עז .תונורכיז-טגגוי ןוא -- רעדניק סעצרּפ
{+ 129. 

 ,רעקינייװ לֶאמַא סָאװ, סעצרפ (**
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 ןיא ןוא ןברַאפ ןיא רעכיר טרָאד ןעוועג ןבעל ןשידִיי םענופ דליב סָאד זיא

 יד זיא :ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיישילױוּפ ערעדנַא ןיא רעדייא ןסנַאוינ

 ,רעיירפ ַאזַא ןופ סקּוװ םעד ןוא גנולקיװטנַא רעד רַאפ קיטסניג ןעוועג טפול

 ןופ המשנ עסיורג יד; ..סעצרּפ יו טייקכעלנעזרעּפ רעקיטייזליפ ןוא רעכייר

 םוחנ טקירדעגסױא ךיז טָאה סע יװ ,"ןצרּפ ךיוא טלעזַאב טָאה שטשָאמַאז

 רעשידִיי רעד ןיא) ,"םישיא; עטריטיצ ןיוש לָאמ ןייא טינ ענייז ןיא ,ווָאלָאקָאס

 .(?ןטייקכעלנעזרעּפ , :גנוצעזרעביא
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 ןרָאי-טנגוי ןוא "רעדניק

 "רענעגושמ רעד לשובייל, (א

 -יירש ןדעי ןגעוו יװ ,סעצרּפ ןגעו טלייצרעד ןעמ סָאװ ,תוישעמ יד ןופ
 טפָא ץנַאג ןענייז סָאד ףרעװ לעּפתנ קרַאטש טינ ןעמ ףרַאד ,טייהדניק ,סרעב
 ןעמ סָאװ סָאד טָאה ךָאד .השעמה רחאל ..ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,תוישעמ
 ןליפא זיא סע ןעװ ,גנוטיידַאב עסיוועג ַא ,טייהדניק סמענייא ןגעוו טלייצרעד
 | .קיטכיר רָאג טינ/

 ןטָאדקעגַא יד טֶָא שיטסירעטקַארַאכ טסכעה ןענייז ,ליּפשיב םוצ ,יױזַא
 טַאהעג ביל ,עשוהי-הנוי רעדורב ןייז ןופ דייר יד טיול ,טָאה עמַאמ סעצרּפ סָאװ
 ;וז םענעטָארעג ריא ןגעװ ןלייצרעד וצ

 לָאמ ןייא רע זיא .ףתוש ַא טַאהעג טָאה ,ןיוועל שרעה המלש ,רעטָאפ ריא
 זיא סָאװ ,ןעלשובייל ץוחַא ןעוועג טינ זיא רענייק ןעוו ,םייהַא ייז וצ ןעמוקעג
 וצ הבנגב ןעגנַאגעגוצ זיא ףתוש רעד .רָאי ייווצ ןופ דניק ַא טלָאמעד ןעוועג
 רעקירעי:ייוצ רעד .ןריּפַאּפ ןוא טלעג ריא ןופ ןעמונעגסױרַא ןוא עסַאק רעד
 ןעמוקעג רעטעּפש זיא רעטָאפ רעד ןעװ ןוא ,טקרעמַאב סע טָאה לשובייל
 ןכָארקעג זיא ףתוש רעד יו ןזיועג ןושל-םוטש ףיוא דניק סָאד טָאה ,םײהַא
 סנדייז ןופ טָאה למיירטש ַא ןיא בר ַא ןעוו ,לָאמ טייוצ ַא .(*עסַאק רעד וצ
 םענע ףגירשעגסיוא ןבָאה לשוביײל לָאז ,רפס ַא ןעמונעגסױרַא קנַאש-םירפס
 ,למיירטש םעד בילוצ ,(**"רפס ןייק טשינ ףרַאד רעדָא) טשינ טמענ יוג ַא !טשינ
 ןעזעגסיוא ןגיוא סלגניי םענילק םעניא רע טָאה ,ןגָארטעג טָאה רענעי סָאװ
 זַא ,סע טוייװ -- טינ רעדָא ןעועג יױזַא עקַאט ץלַא זיא סָאד יצ ...יֹוג ַא יו
 ללכב .ןורכיז ןלעוזיױו ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןיוש זייוודניק סָאה לשובייל
 ךיז טָאה רע ןוא םיטרּפ ןעקנעדעג וצ ףיוא הירב ןייק ןעוועג טינ רע זיא
 ךיז ןבָאה ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ןלַאטעד יד רעבָא ,ייז טימ טריסערעטניא טינ
 "רעד טָאה רע ,טקיטעטשַאב ןײלַא סע טָאה רע ,ןורכיז ןייז ןיא טצירקעגניירַא
 טנַאקעג טינ ךָאנ טָאה ןוא דניק ַא רָאג ךָאנ ןעװעג זיא רע ןעװ זַא ,טלייצ

 ,30--29 'וז ,1945 ,קרָאיײװינ ,ץרּפ :ליזיימ .ג (*

 ,30 יז ,טרָאד (**



 םיא ןעמ טָאה --- ?ָארקיו, טָאטשנָא "ָארטי טגָאזעג טָאה --- ףוק ןייק ןדיירסיוא

 טגָאז ,םיוק רימ טָאה ןעמ; ..."ָארקיוא ןעמ טביירש יװ גערפ ַא ןָאטעג לָאמ ַא

 ןגיוא יד רַאפ גנילצולּפ עזרעד ךיא ןוא -- טניימ ןעמ סָאװ טשטייטעגסיוא ,רע

 תוא ןייא ןָא ףור ןוא ,טרָאװ ַא ךָאנ טרָאװ ַא ,השרּפ יד ןטפול רעד ןיא ןבעווש

 ,טצינשעג ,טלָאמעג ןייש; זייוולגניי טָאה רע ."היווה םש םעד רעסיוא ,ןטייווצ ןכָאנ

 ףעעז סָאװ ןגיוא טַאהעג טָאה רע זַא ,ןמיס ַא ךיוא -- (*"סקַאװ ןופ טּפעלקעג

 -טנַא טוג ןעוועג זיא העימשה שוח ןייז ךיוא ,היארה שוח ןייז זיולב טינ ןוא

 -טלא עגילױּפ טלייצרעד --- ,"ןוגינ ַא ןעקנעדעגרַאפ ךיג טגעלפ רע; ,טלקיוו

 יּפש רעצנַאג רעד טימ ןעמונעגפיוא רע טָאה ,רעטייוו יז טגָאז ,קיזומ ןוא ,גרעב

 קיטייזליפ ןעועג ללכב זיא רע ,(**"המשנ רעשירעלטסניק ןייז ןופ טייקידווער

 :רעּפ םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ .יּפָאק ןקנילפ, ַא טָאהעג טָאה רע .טבַאגַאב

 -עג ןייז ןופ טייקפראש יד טרעדנוװַאב רעטעּפש ךיוא ןבָאה ,טנעקעג ךעלנעז

 ןעוו ןצרּפ ,יקטדָארָאגַאז .ח .י ןבירשעג טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא זַא, :קנַאד

 טליפעג ןוא רעטכיר ןרַאפ ןהנעט (נ .ש -- טאקָאװדַא ןַא ןרָאװעג זיא רע

 זיא סָאד זַא ,טביײילגעג טינ ךיא ָאה ,טיײקשיגָאל עשיַאזָארּפ ןוא תופירח ןייז

 ןופ ןרָאװעג לעּפתנ ןעמ זיא רעמ ךָאנ ,(+**"תומולח-לעב ןוא טעָאּפ רעד ץרּפ

 לסיב א זיא רע זַא ןוא ,דניק ןיילק ַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ּפָאק ןטוג ןייז

 ידי רעטשרע ןייז ןופ דלעה רעד ,שינָאמ יװ ױזַא ,רֶז טָאה ,ןסקַאוװעגרעטנוא

 ..וליע ןַא רַאפ טמשעג -- ןזרעפ ןיא גנולייצרעד רעש

 -ַאכ-ןיילַא עקידרעטעּפש ןייז .ןפורעג ערעדנַא םיא ןבָאה ױזַא --- ,יוליע ןַא
 -יטכיוו ַא רעייז ,"טימעג ליפ ןוא ּפָאק רעשיגָאל רעקנילפ ַא, :זיא קיטסירעטקַאר
 רעצנַאג ןייז וצ ,ןפַאש ןייז וצ לסילש רעתמא ןַא -- ןײלַא ךיז ףיוא שוריּפ רעק
 ןייז ןופ לקניו ַא רַאפ סָאװ ןוא טייז א רַאפ סָאװ םירָאװ .טייקכעלנעזרעּפ
 ריא טעװ ,ןעמענ טינ טלָאז ריא ןבעל ןקיטסיײיג ןקידלקניווליפ ןוא ןקיטייזליפ

 -ןגייא ייווצ עקיזָאד יד ןופ (סיוטשגעמאזוצ םעד רעדָא) גנוקינייארַאפ יד ןפערט
 ,םזיטנַאמָאר ןוא םזילַאוטקעלעטניא .."טימעג ליפ; ןוא "ּפָאק רעקנילפ, :ןטפַאש

 -ױַאש ..ןצרּפ ןגעו טעברַא רעטשרע עמַאס ןיימ ןיא ןפורעגנָא סע בָאה ךיא יו
 -נָא ןיא סָאװ ,ליטס ַא ..רעדליב-גנומיטש עטרַאצ ,עלעדייא ןוא ןעקנַאדעג עפ

 -ױּפ, ,רעשיטעטַאּפ טימ יא ,תופירח "רעשיווטיל, ,רעשידמול טימ יא טקיטעזעג
 רעכעלטנייועג ןייק ןעװעג טינ זיא רע ..טעטיזָאװרענ רענזירּפַאק ,"רעשיל

 -רעדנּוװ םענופ טנַאירַאװ רעשידִיי רעד טָא סיוא ךיז טנכייצ ךעלטנייוועג ,יוליש
 ןיוש זיא רע ."טימעג ליפ, ךיוא טַאהעג טָאה לשובייל ;ּפָאק ןטוג ַא טימ דניק

 ןופ -- "?המשנ טסייה סָאװ, ןופ ךיוא .976 יז ,2 'ב ,"ןָאקיסקעל, ,ןעזייר .ז (*
 עשידניק ַא טַאהעג, טָאה רע זַא ,רימ ןסייוו גנולייצרעד רעשיפַארגָאיבָאטױא בלַאה רעד טָא
 ןרעטנוא רדח ןיא ןטענק וצ ןוא ןחלוש םענופ רופיכ-םוי יאצומ סקַאװ ןּפַאכוצּפָארַא עבט
 םענופ טכַאמעג בָאה ךיא זַא ,ןופרעד ןגינעגרַאפ עטסערג סָאד טַאהעג בָאה ךיא , ...שיט
 ךיא .ןפַאש וצ סעּפע רעביא בָאה ךיא זַא ,טליפעג בָאװ ךיא .ליו ךיא סָאװ סקַאװ
 ךָאנרעד ,לזיימ ַא ועדָא ץַאק ַא טכַאמעג ןופרעד ,ןשטנעמ ַא ןופ ּפָאק ַא ןטענקסיוא געלפ
 .ו"זַאא "לגילפ ןטייז יד ןופ ןגיױצעגסױרַא ךיא בָאה

 ,308 יז ,19237 ,"רעטעלביָאװיי, רעמוניץרּפ (**
 ,914 יז ,2 'ב (***
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 ערעדנַא וצ עיטַאּפמיס ןוא דיילטימ טימ ,רעטומ ןייז יו ,ןעוועג לופ זייוולגניי

 ..תירב סרעדורב ןרעגנִיי ןייז -- החמיש ַא ייז ייב זיוה ןיא זיא סע ..,ןשטנעמ

 םיטַאבעלַאב יד וצ ךעקעל טימ ץַאט ַא ּפָאק ןרעביא ךיוה רעוורַאס רעד טגָארט

 וצ ןגיוא עטקנעברַאפ טימ טקוק לדיימ קנַאױק ַא יװ ,עז ךיא ןוא; ,,,ןיירַא

 קיטש ַא ּפַאכ ,רעטנוא ךיא גנירּפש ,ןעוועג ךיא ןיב קנילפ .ףױרַא ץַאט םעד

 ןעזעג דָארג סע טָאה עטַאט ןייז ,"לדיימ ןסַאלב םעד גנַאלרעד ןוא ךעקעל

 סנטַאט םעד "ןעמונעגוצ, טָאה לגנַיי סָאד ."קַאב ןיא טגנַאלרעד, םיא רע טָאה

 ףיז רַאפ טינ טּפַאכעג ךעקעל לקיטש סָאד טָאה רע זַא ,טגָאזעג טינ ןוא שטַאּפ

 -- ץלַא יו רעמ רעבָא ,ץלָאטש ןעוועג זיא רע .לדיימ ןסַאלב ןױַאפ רָאנ ,ןײלַא
 רָאנ טקנירט רע ,טינ ןסייבנָא ןיק ירפ רעד ןיא טסע; רע ...קיצרַאהטוג

 סָאװ ,םותי ַא ,לגניי םערָא ןַא רַאפ רעטוּפ טימ לגייב יד קעווַא טגָארט ןוא עווַאק

 תונורכיז ענייז ןופ טרָא רעדנא ןַא ןיא ."םורא שרדמ:תיב ןיא ךיז טרעגלַאװ

 סייר ןײלַא ךיא רָאנ ,רָאה סדרעפ ןופ סעקישטימס ךַאמ ךיא, :רע טלייצרעד

 רע טליצרעד ,ךָאד ןיב ךיא; .."םייח-ילעב רעצ לסיב ַא ,דֹחּפ לסיב ַא .טינ

 ,דניק-תובבלה תבוח עקיצרַאה ךייוו ,עקיטכיצ סָאד ,טייהנגעלעג רעדנַא ןא ייב

 ..ןסיב סָאד ןלייטעצ ןופ ,ךיז ןגָאזּפָא ןופ תחנ טָאה סָאװ

 ןעמ ..רעפיטש רעסיורג ַא ןייז וצ טינ םיא טרעטש טייקסטוג עסיורג ןייז

 ..ןפױלמורַא טינ לָאז רע ,ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא לוװיטש יד םיא ייב וצ טמענ

 .ףיוה ןיא ךישקעטש יד ןיא םורַא ךיא ףיול ,רע טגָאז ,סיוא טינ טכַאמ רימ;

 ףיױרַא ךַאד ןפיוא ךישקעטש יד ןעגנוגעװַאב-סיפ יד טימ ךיא ףרַאװ ,גנע טרעוו

 זיוה ןקיקָאטשיײיװצ ןופ ךַאד ןפיוא ףױרא קינַאג רעזדנוא ךרוד רימ ּפַאכ ןוא

 טסייה רעטָאפ רעד יו ,רע טרעה לָאמ שרעדנַא ןַא ."ייז ןעמענוצּפָארַא ףױרַא

 ,וָאנַאדשז ןיא ןלארשי ֹוצ ןקיׂש ןוא חילש ַא ןעמענ ,ןפולּפָארַאא טסניד רעד

 ןָאטנָא טשרע ךיז ףרַאד יז רעבָא ,"דרעפ יד טימ ןעמוק דימו ףכית לָאז רע

 ..ָאנַאדשז ןייק ףיול ןוא ּפַאכ ,רע טלייצרעד ,ךיא םענע -- ןרעיוד סָאד טעוו

 !רענעגושמ :טפור ןעמ ,ךָאנ רימ ןעמ טקוק סַאג ןיא .ךישקעטש יד ןיא ףיול

 ךימ ןעמ טּפַאכ .גנַאלש ַא יװ סיוא ךימ יירד ךיא ,ןטלַאהרַאפ ךימ ליוו ןעמ

 ,ךיז טפערט טָא ןוא .."םוק ןֹוא -- ףיול ןוא סױרַא ךימ ךיא סייר ,טכירעגמוא

 רָאג ןייא םיא טלַאפ טָא ןוא ,"ןיײרַא ןענורב ןיא ןיירַא טינ רעיש טלַאפ , רע זַא

 קור ַא ךיז טיג רע ןוא ...קַע םייב טנוה ןלעג ַא ןּפַאכנָא ןוא הרובג ןזייוװַאב וצ

 ןעמ ."ןכייצ ַא טנייה זיב בָאה ךיא ..לסקַא ןפיוא רימ וצ גנורּפש ַא ןוא ּפַא

 ףלעװצ וצ םיא ןעמ טקיש ,ןעיידרעצָאקש ענייז ןגָארטרעביא טינ רעמ ןיוש ןָאק

 רשפא ךיז רע טעוװ דמערפ רעד ןיא .ןישערבעש ןיא ןעלסחנּפ 'ר וצ ןענרעל רָאי

 ..ןעלשטנעמסיוא

 .םידמלמ עטצעל ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןישערבעש ןופ לסחנּפ 'ר

 ײז טבײרשַאב רע .םירדח רעשטשָאמַאז ןיא טנרעלעג רע טָאה רעירפ

 -כיוו רעייז שיפַארגָאיב ןענייז ןעגנובײרשַאב ענייז ןוא ,תונורכיז ענייז זיא עלַא

 ןײמעגלַא ןייז יוו ױזַא ,שידִיי ןייז טָאה רע זַא ,ייז ןופ ךיז טסיוורעד ןעמ .קיט

 ,םידמלמ ענייז יו ןיילַא ךיז רעמ ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ,ןסיוו

 סָאװ ,עניוזא ןעוועג קיצניו רעייז ןענייז ,סיורַא ךיז טזייוו ,ייז ןשיווצ

 ןעמ טָאה רָאי יירד וצ .הלועּפ ַא סעּפע ייז ייב טַאהעג ןבָאה תמאב לָאז רע
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 טָאה ירבע ;שמוח ךיילג ןענרעל ןביֹוהעגנָא רע טָאה ,רדח ןיא ןבעגעגּפָא םיא
 ,שמוח םידמלמ יד ייב טנרעלעגסיא ךיז רע טָאה .טנעקעג רעירפ ןיוש רע
 -סיוא טָאה ייז ןופ רערעדעי יװ ,זדנוא רע טלייצרעד תונורכיז ענייז ןיא .ארמג
 -רָאּפ זדנוא טיג רע :טַאהעג טָאװה רערעדעי רעטקַארַאכ ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעג
 יד לפיוו ןוא סָאװ ,זדנוא רע טלייצרעד ןטלעז רעייז .סניציבר יד ןופ ןטערט
 ןייז ןגעװ םיטרּפ ליפ זדנוא טיג רע תעב ,טנרעלעגסיוא םיא ןבָאה םידמלמ

 רע ןכלעוו וצ ,לשירעב 'ר ,דמלמ-ארמג ןטשרע ןייז ןגעוו ,ךיז רַאפ ןענרעל

 טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ; :שוריפב רע טגָאז ,רָאי סקעז וצ ןעמוקעגנָא זיא

 ץלַא (טבײרשַאב ןוא) טקנעדעג רע ."טינ ךיא קנעדעג ,ןעלשירעב 'ר םעד ייב

 ןגעװ קיטכיר זיא ענעגייא סָאד .ןענרעל סָאד טינ ,ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד סָאװ

 טלייצרעד ,טינ ..ןיוש סייו ךיא; :לכימ ןלעג םעד ,םענייז דמלמ ןטירד םעד

 לכימ רעקידנגייוש ןוא רעלעג רעד ."טנרעלעג ןעלכימ ייב בָאה ךיא סָאװ ,רע

 ,דיסח רעקצָאק ַא ,דיסח ַא ןעוװעג זיא רע סָאװ ,הלעמ יד טַאהעג שטָאכ טָאה

 ןטשרע םוצ שידיסח ןופ רעפַאש רעקידנעמוק רעד זיא רדח ןיא םיא ייב ןוא

 רעקצָאק ןופ -- תודיסח ןופ טפול רעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רשפא לָאמ

 :ןופרעד טסּוװעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,רע טָאה ,ןעשעג זיא סָאד תעשב .תודיסח

 "עג טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש רעבָא .רָאי טכַא ןעוועג טלַא רע זיא לכה-ךס זַא

 רעקצָאק םעד ןיא זַא ןעניז ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא ,תונורכיז ענייז ןבירש

 זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג זיא ,דמלמ ןטירד ןייז ,לכימ ןלעג םעד ,דיסח

 ךיא סָאװ ,טשינ ..ןיוש סייו ךיא; :ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טייהרעליטש םיא

 קידנטכַארטכָאנ לסיב ַא יװ רעמ טינ סיוװװעג .טנרעלעג ןעלכימ םעד ייב בָאה

 עכלעוו ,טעמוא ןקיצרַאהטוג ,ןליטש לסיב ַא טימ ןעמונעגנָא ךיז סיוועג ,ןגייווש

 עליטע יד טימ רימ רע טָאה רשפא .כַאז עניימ ןופ עכנַאמ ןיא ןעקרעד ךיא

 .(ויסרוק ןיימ) תודיסח לסיב ַא ןבעגעגרעביא ןגיוא

 ןגייוש םענעי ייב ןענרעל ןענרעל ןענַאטשרַאפ ,בגא ,ץרּפ טָאה ױזֲא

 ןּפעש ,טעמוא ןקיצרַאהטוג ןליטש טימ ןיבר ןופ ךיז ןעמעננָא ,קידנטכַארטכַאנ

 רָאנ ,רעכעלטנייוועג ןייק טינ סעּפע ןיא סָאד ...תודיסח ןגיוא עליטש ענייז ןןופ

 סע טָאה ןײילַא ץרּפ ןוא ,ןענרעל טרָאס רעקידהמשנ ַא ,רעשיצרּפ ַא סעּפע

 רעבָא .ןסקַאװעגסיױא ןעװעג גנַאל ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש טשרע ןעמונַאב

 זיא רע ןעװ זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג רעטעּפש ךיז טָאה רע סָאװ ,טקַאפ רעד

 סעּפע ךיז ןיא ןעמעטעוצנייא לגוסמ ןעוועג רע זיא ,דניק קירָאיטכַא ןַא ןעוועג

 ןייז וצ ,טייקשידיסח רענעגרָאברַאפ סניבר ןייז וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 -טנייוועגרעסיוא ןַא רַאפ סָאװ ,טזייוו ץלַא סָאד --- ןגיוא עליטש ענייז וצ ,ןגייווש

 םשור ַא רַאפ סָאװ ,סנטסקיצניװ ,רעדָא ןעוועג זיא לשובייל לגנַיי קיליפנייפ ךעל

 ַא ןיב ךיאק ..ןורכיז ןיא םיא ייב ןבילבעג ןרָאי עשלגנִיי ענייז ןופ זיא סע

 ,דנַאטשוצ ןקיטסייג ןייז טריזירעטקַארַאכ ץרּפ טָאה ,"ץייא ּפַאז ןוא --- םָאװש

 טינ סייוו ךיא ,רימ ןיא ןײרַא ץעגרע; טלַאפ עטּפַאזעגנייא סָאד .ןרָאי ענעי ןיא

 זיא רע ןעוו ,טסּוװעג טינ רע טָאה *...ןעוועג טינ ייברעד טלָאװ ךיא ךיילג ,ןופרעד

 סדיסח רעקצָאק םעד ןופ טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,לגניי ַא ןעוועג

 עטּפַאזעגנייא סָאד ןוא ,טּפַאזעגנייא סעּפע ךיז ןיא טָאה רע רעבָא ,ןגיוא עליטש

 .."םיא ןיא ןײרַא ץעגרע; זיא
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 ןגעוו .לדוי 'ר ןעוועג זיא ,דמלמ-ארמג רערעכעה ַא ,דמלמ רעטרעפ ןייז
 -טירע טימ "רעגניפ יד רעביא ןטימשעג; םיא טָאה רע זַא ,ץרּפ טקנעדעג םיא
 ןוא "םעזעב םעיינ ןופ ןבילקעגסיוא טּפַאשביל סיורג טימ טָאה רע סָאװ ךעל
 -ָעג ןיוש טָאה רעד, :דמלמ רעטפניפ ןייז ןעוועג זיא רזכא רעמ .ןכַאז עכעלנע
 -רעד .?טַאהעג ביל רעייז ,ביל לָאמ לייט םיא, םידימלת יד ןבָאה ךָאד ,"ןּפיגק
 ןעמ ןוא טלעגניילק ןעגנערב ןגעלפ ךעלגניי יד .ארגּפד אמוי ַא ןיא טּפױה
 םעד ךיוא ןצעזוצ ךיז טגעלפ הדועס רעד וצ .רדח ןיא הדועס ַא ןכַאמ טגעלפ
 ץטלּפענרַאפ ךעלגנעל טימ לדיימ קירעיורט סַאלב ַאק ,רעטכָאט עקיצנייא סניבר
 ריא ןוא לּפעק ןקידלָאג -ךעלבלעג ןרעביא ןטעלג יז טגעלפ יבר רעד; ..."ןגיוא
 שטנעמ רעדנַא ןַא ,..םישרדמ ןופ ,"בקעי ןיע, ןופ ןלייצרעד תוישעמ זדנוא ןוא
 טימ ןרָאװעג טּפַאזעגנָא ןיא לוק סָאד ןוא ,קיצרַאה ױזַא ,ךייוו ױזַא .ןרָאװעג
 ךיז טָאה ,לשיט ןרעדנוזַאב םייב ,ןיציבר יד זַא ,טייקסטוג רעקירעיורט ַאזַא
 ,."טשיוועג ןגיוא יד

 -ץגסיוא ץרּפ טָאה רעטכָאט ןייז ןוא בייוו ןייז ,םענייז ןיבר ןקיזָאד םעד
 ,ןעגנולייצרעד עשיפַארגָאיבָאטױא-בלַאה ,עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא ןלָאמ
 דליב ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז יאדכ זיא סע ןוא -- "המשנ טסייה סָאװק ןיא
 ַא סעצרפ ןופ דלעה ַא ןרָאװעג רָאנ טינ זיא דמלמ רעקיזָאד רעד .רעטנענ
 ,ץרּפ רעלייצרעד םעד וצ םעדָאּפ ַא םיא ןופ ךיז טניּפש סע -- ,גנולייצרעד
 סָאװ םעד ץוחַא זיא ,"המשנ טסייה סָאװק ןיא ןָא םיא טפור רע יו ,ּפיינק חרז
 -העירפ ןקיציּפש ןייז טימ ךעלגניי-רדח יד ןּפינק וצ ףיוא םידאמ ַא זיא רע
 ףיױא הירב ַא ןעוװעג ךיוא רע זיא -- (להומ ַא ךיוא ןעוועג זיא חרו) "לֵנֲאנ
 ,תוישעמ יד טלײצרעד טָאה רע ןעו .שרדמ ןופ תוישעמ ענייש ןלייצרעד
 ,טלביימשעג םיא ןבָאה ןּפיל יד, *,.שטנעמ רעדנַא ןַא ןרָאװעג .רָאג, רע זיא
 ןכלעוו טימ לוק סָאד טינ רָאג; ...ןרָאװעג שרעדנַא רָאג ךיוא זיא לוק סָאד ןוא
 טימ ,לוק ןוייב ,ןבָארג ,ןטרַאה ןטימ רע טָאה טנרעלעג; ;טנרעלעג טָאה רע
 -ייא םעד טימ --- טלייצרעד תוישעמ ;ןיציבר רעד וצ ןדייר טגעלפ רע ןכלעוו
 ןעצנירּפש וצ ןדנעװ ךיז טגעלפ רע ןכלעװ טימ ,לוק םעניד ,ןכייוו ,םענעג
 ןעועג לחומ םיא ץרּפ טָאה (-."המשנ רערעיײטש רעד וצ -- (רעטכָאט ןייז)
 טָאה רע סָאװ תוישעמ יד רַאפ ןבילבעג רַאבקנַאד םיא זיא ןוא ןּפיינק סָאד
 .ןעוועג רַאבקנַאד ױזַא םיא זיא רע סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא'ס ןוא ,,,טלייצרעד
 -ורכיז יד ןיא םיא ייב רימ ןענעייל ,"ךעלהשעמ ביל ךיא בָאה וויטקניטסניא;
 ךיא סקַאװ ,טלייצרעד סעּפע רָאנ טרעוו סע ביוא -- טינ ךימ טייז ןעמ ווו, ,תונ
 ןַא :ךיז ןרעדנּוװ ערעטלע .לױמ םענעּפָא ןטימ *םלוג ַא יװ ץיזק ןוא ףיוא
 רַאפ קעװַא טגײל ןוא ,רעבליזקעװק ַא יו גנוי ַא :םירבח ...ּפָאק רעשיוליע
 ,טינ ךיוא סע ײטשרַאפ ןיילַא ךיא !ךייט ןוא שטילג ,ארמג טַאלב ַא ךעלהשעמ
 "ןךימ טיצ סע רָאנ

 ןילַא רע טָאה יװ -- לייוו ,רַאפרעד ךעלהשעמ וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע
 לופ ץרַאה, ַא טַאהעג ,יּפָאק ןשיגָאל ןקנילפ ַא; ץוחַא ,טגה רע -- ?טגָאזעג

 ןעוועג טלַא ןבָאה טלָאמעד רע לָאז ?!המשנ זיא סָאװ,  ןיא טלייצרעד ץרּפ יו (*
 ,רָאי 11--10 יװ רעטלע ןייז טנָאקעג טינ רעבָא רע טָאה ,תונורכ": ענייז טול .רָאא 4
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 םיכובנ הרומ קרּפ ַא ,ארמג טַאלב ַא גונעג ןעוועג זיא ּפָאק .ןקנילפ ןרַאפ ."טימעג
 סע זַא ןוא ,ךעלהשעמ ךָאנ טשרָאדעג טָאה טימעג לופ ץרַאה סָאד ;המודכו
 טַאלב םעד טָאטשנָא טָאה ּפיינק חרז ןוא ,ארגּפד אמוי ַא טכַאמעג ךיז טָאה
 ןּפינק טימ ןוא לוק ןזייב ,ןבָארג ,ןטרַאה ןטימ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ארמג
 טָאה -- תוישעמ םיטש רעכייו ַא טימ רָאג טלייצרעד -- וצרעד בָאגוצ ַא יו
 ןעניז ףעלהשעמ ..ןסעגרַאפ טנָאקעג טינ געט ענייז ןופ ףוס ןזיב סע ץרּפ
 -השעמ .גנורעטסיײגַאב ןוא דיירפ ןופ לַאװק ַא ןצרּפ רַאפ ןבילבעג ןוא ןעוועג

 רעבָא .ןעיירעפיטש ערעדנַא ןוא -- עיזַאטנַאפ רעד ןופ ןעיירעפיטש -- ךעל -
 עלעשיז 'ר) להָאװ השמ 'ר בר רעשטשָאמַאז רעד זַא ןוא .ךיוא טנרעל רע

 ןעק לגנַיי סָאד זַא ,טעז רע ןוא םיא טרעהרַאפ (*"רעקינייו לָאמ ַא סָאװ, ןופ
 רעד טָא ,לדוי 'ר ,רעטָאפ סלשובייל ןוא םיא ןשיווצ רָאפ טמוק ,ןענרעל טוג
 :סעומש רעצרוק

 .דמלמ רעדנַא ןַא ףרַאד רע --
 ?ןןעמ טמענ ווו --
 ,ןעלסחנּפ וצ ןישערבעש ןייק םיא קיש --
 * ?עלעוויר ןגָאז טעװ סָאװ --

 .ןײלַא ןענרעל רע לָאז .שרדמ-תיב ןיא ןמז ַא ווורּפ ?לדוי ,סָאװ וטסייוו ---

 יד ןופ יירפ --- ךעלקילג זיא רֶע .שרדמ:תיב ןיא ןענרעל לָאז רע ,טביילב

 ןייז וצ ,םורפ ןוא טוג ןייז וצ וצ טגָאז רע .םידמלמ עכעלנע ןוא ןּפיינק חרז

 קַאמשעג טימ וצ ךיז טּפַאכ, רע .ןיינ יא ,ָאי יא ?טרָאװ רע טלַאה .דימתמ ַא
 ."םישעמ טוט; ..םורַא רע טפיול רעמ ךָאנ ןוא ...םירפט-הלבק ןוא -הריקח וצ
 .רדח ןטכער ַא סעּפע ןעמ טכוז ,דמלמ ַא וצ ןבעגּפָא קירוצ םיא לָאז ןעמ ,טביילב
 ןוא ןפיױלמורַא ןענָאק טינ לָאז רע ידכ ןוא ,םייה רעד ןיא רע טנרעל לייוורעד
 זיא סע יװ ,ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא לוויטש יד וצ םיא ןעמ טמענ ,ןטלעוװ ןרעק

 .טיג טפלעה'ס ,הלוגס עכַאװש ַא רעבָא זיא'ס .ןרָאװעג טלייצרעד רעִירפ ןיוש

 ."רענעגושמ ַא; -- קיורמוא וצ זיא רע ,ךיז ןיא טעּפמיא ליפוצ טָאה לשובייל
 ןצראה ןיא גָאטיײוװ א טימ םיכסמ ,רעטומ עטוג ןייז ,עלעוויר ךיוא ןיוש זיא
 רעד יו ,קעװַא םיא טקיש ןעמ ןוא -- ןֹוז ןטסטלע ריא טימ ןדייש וצ ךיז

 ןופ ליימ יירד ,ןישערבעש ןייק ןעלסחנּפ 'ר וצ ,טהצעעג רעִירפ ןיוש טָאה בר
 ...שטשָאמַאז

 ןיא טרָאפ ןוא םייה ןייז לשובייל טזָאלרַאפ ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 רע טעװ ,סנטייורעד ןופ ,טרָאד טשרע .ןצעזַאב טרָאד ךיז טָאטש רעדנַא ןַא
 -עג קירעדינ ןיא טשרע; :ריא וצ ןייז ןדנובעגוצ ןוא טָאטשמיײה ןייז ןליפרעד
 טלעטש ןוא ךיז טצנַאלּפ ,ןישערבעש ןטקעדעג-יורטש ךיוא ןוא -לדניש ,ןטיוב
 ,עקיקָאטשײרד עטרעיומעג ןיימ ןגיוא עטקנעברַאפ ,עטכייפ עניימ רַאפ ףיוא ךיז

 טלָאמעג ךיא בָאה (להָאװ השמ 'ר) םיא ןופ , :טייטש "תונורכיז עניימ , ןיא (+*
 רעד ןיא ןײֹרַא זיא סָאװ תועט ַא -- תועט ַא זיא סָאד . ןעשיז 'ר "תורוד ריפ , יד ןיא
 ,(תואווצ ריפ --) "תורוד ריפ, ןיא טינ .."תונורכיז, יד ןופ גנוצעזרעביא רעשיערכעה
 -עשיז 'ר טלָאמעג ץרּפ טָאה ?ּרעקיניײװ לָאמ ַא סָאװ, עלהשעמ סדמלמ ןנחוי 'ר ןיא רָאנ
 טנקסּפעג טינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,בר םענופ לעדַאמ רעד ךיוא ,בגא ,זיא רעכלעוו ,ןעל
 ."אבה םלוע, רעטקַאנײא םעד ןיא ףירט
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 ננעל רעד ןיא סיוא טשינ ךיז טיצ סָאװ ,םייה עטקעדעג-לגיצכַאד ןוא -ןזייא
 ףױרַא ןסקַאװ ,טנגערדעג ןלַאװ ןשיווצ ,זומ רָאנ ,"שיפ רענענַאטשענּפָא ןַא יו;
 ןעמולח ןוא ןעקנעב ןופ םעט םעד רע טכוזרַאפ טציא טשרע ."ךייה רעד וצ
 ןופ ןדלעה יד ןליפרעד וצ ןבעג טפָא ױזַא רעטעּפש טעװ רע סָאװ םעט םעד
 ףךיז ןיא ןישערבעש ןיא טעװ רע .,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ענייז
 -נייא ןייז ןופ ,קיורמוא ןַײז ןופ גנורַאפרעד עקידנקעוו ןוא עכעלנייּפ יד ןּפַאזנייא
 רעדָא ןײגקעװַא ןלעװ ןופ ,טרָא ןפיוא ןציזנייא ןענָאק טינ ןופ ,ןײלַא ןוא םַאז
 םיא טעװ סָאװ ,גנורַאפרעד יד -- ןעילפקעװַא ןוא ךיז ןבייהפיוא ,לגילפ ןגירק
 .םענייז קרעוו ןייא טינ ןופ טפול עקידרעטַאלפ יד ןפַאש ןפלעה

 רעוו ,ןסיוו וצ קירעגיינ רע זיא ,ןישערבעש ןייק געוו ןפיוא ,רעבָא לייוורעד
 ןפיוא ןיוש ןוא .םיא טקיש ןעמ ןכלעוו וצ ,יבר רעיינ רעד ,לסחנּפ 'ר סע זיא
 טסחנּפ 'ר סנױזַא סָאװ ןוא רעוו, ,ןכש ןייז ןופ ךיז רע טסיוװרעד ,ןָאגַאװ ןיא ,געוו
 ,סע טסייה ,טעוװ רע .."רעקצָאק רעטלַא; ןַא ,ךיז רע טסיוװרעד ,זיא רע ,"זיא
 טָאװ ןינע םעד -- תודיסח ןוא םידיסח טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק לָאמ ַא רעדיוו
 רעדיווג גָאז'כ .טרָא סיורג ַאזַא ןעמענרַאפ סע טעװ ןפַאש ןקידרעטעּפש ןייז ןיא
 יד ךיז ןיא ןּפַאזװצניײא ןטייהנגעלעג טַאהעג רעירפ ןיוש טָאה רע לייוו ,*לָאמ ַא
 -:ײרַא טשינ שטשָאמַאז ןיא ןעמ טָאה םייבר עשידיסח ןייק .תודיסח ןופ טפול
 ןענעװַאד , טפָא ןפָאלעג זיא רע ןוא ,ןעוועג טרָאד ןענייז םידיסח רעבָא ,טזָאלעג
 ,ירשעג ןטימ ןערב רעד -- תובהלתה יד טיצ סע ...ןיירַא לביטש רעזלעב ןיא
 ,טגָאזעג טנייה טלָאװ ךיא יוװ) ןוא ...הרשע הנומש ייב טנַאװ ןָא ּפָאק ןּפַאלק ןטימ
 רערעג םוצ -- גנומיטש רעליטש רעד בילוצ (תונורכיז ענייז ןיא רע טביירש
 .ןעועג דמערפ טינ םיא זיא תודיסח רעקצָאק ךיוא ."תודועס שולש וצ ,לביטש
 ,ןסייו ריִמ יו ,זיא ,לכימ רעקידנגייווש רעלעג רעד ,םידמלמ ענייז ןופ רענייא
 יד טימ רימ רע טָאה רשפא, --- ןוא ,דיסח רעקצָאק רענעטלַאהַאב ַא ןעוועג
 -עטניארַאפ קרַאטש םיא טָאה "?תודיסח לסיב ַא ןבעגעגרעביא ןגיוא עליטש
 ןַא; זיא ,םיא טקיש ןעמ ןכלעוו וצ דמלמ רעיינ רעד סָאװ ,טקַאפ רעד טריסער
 !ןיבר ַא רַאפ רעקצָאק ַא ןבָאה ,סע טסייה ,רעדיװ רע טעװ ."רעקצָאק רעטלַא
 טנרעל ןעמ ןוא -- ןעק ןעמ ...רעקצָאק עטלַא יד ,רע טכַארט ,קלָאפ ענדָאמ ַא;
 ",טשינ טנװַאד ןעמ ןוא -- תוקבד .טינ

 קעוװַא :םייה רעד ןיא ָאטינ לסחנּפ 'ר זיא ,ןישערבעש ןיא ןָא טמוק רע ןעוו
 קנַארק זיא רעטכָאט עקידעגייז ןייז ?זיא סָאװ .ןירַא ףרָאד ןיא םעדייא םוצ
 ןייז ןעמונרַאפ ,זיוה ןיא םיא ייב טצעזַאב ךיז יז טָאה ,טסורב רעד ףיוא ןרָאװעג
 ."ןעיירעצכערקעג ,תולחמ ,תובצע טנייפ ןבָאה רעקצָאק, :רקיע רעד ןוא ,רעקלַא
 לסחנפ 'ר זיא ,"טייהרעטנוזעג ןרָאפעגּפָא, ,ןרָאװעג טנוזעג זיא לבייוו סָאד זַא
 -רעד ,רעקלַא ןיא ןענרעל, רעבָא ,רעקלַא ןייז ןעמונרַאפ ,םייהַא קירוצ ןעמוקעג
 גָאטיײב .ןעמונרַאפ קרַאטש זיא לסחנּפ 'ר .ןטלעז רעייז ךיא ןרעל ,ץרּפ טלייצ
 .."הרות ישודיח, טביירש ,תודדוכתה רע טעװַארּפ טכַאנייב ,ןתוררוכ רע סטָאה
 סָאד זיא ,לסחנּפ 'ר טגָאז ,רקיע רעד, ...ןילַא לגנִיי קירָאיפלעװצ סָאד טנרעל
 ןיבר םוצ ..חומ םעד ןיילַא ךיז ןפרַאש סָאד ,ךיז רַאפ ןענרעל סָאד ...ןענעייל
 א רעדיוװ .."השקה רבדהע טימ ,תולאש טימ ,תוקפס טימ ןעמוק ןעמ ףרַאד
 -מוא רעבָא ,סיוא טינ טשינרָאג טעמכ ןצרפ רע טנרעל טקעריד סָאװ ,דמלמ
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 ןוא ןסקָאװעגסיױא זיא ץרּפ ןעוו ןוא ,טנרעלעגסיוא סעּפע םיא רע טָאה טקעריד
 ענייז ןופ רע טָאה ,טסייג רעקידנריפ ַא ,רעביירש ַא ,"יבר; ַא ןרָאװעג ןיילַא
 ,טגנַאלרַאפ םיא ןופ טָאה לסחנּפ 'ר סָאװ ,ענעגייא סָאד טגנַאלרַאפ סרענעייל

 ענייז וצ טגָאזעג רעטרעוו ןָא רע טָאה ,רקיע רעד; :לגניי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו
 רעביירש םוצ ..חומ םעד ןיײלַא ךיז ןפרַאש סָאד ..ןענעייל סָאד זיא ,סרענעייל
 ,ץרּפ רערעלקפיוא רעד וליפא ,ץרּפ ..."תולאש טימ ,תוקמס טימ ןעמוק ןעמ ףרַאד

 רע סָאװ ,ןייז רָאלק ץלַא טינ םלוע םעד טעװ רעמָאט ,טַאהעג ארומ טינ טָאה
 ןכערב ךיז רע לָאז ,אברדא .תוקפס טימ ,תולאש טימ ןעמוק טעװ רע ןוא ,טנעייל
 וצ ץרפ טנָאמרעד ןיײלַא רַאפרעד רָאנ טינ ןוא ..חומ םעד ןפרַאש ,ּפָאק םעד
 רע סָאװ ,רכח ןרעטלע ןרַאפ ךיוא ןעוועג רַאבקנַאד םיא זיא רע .ןעלסחנּפ ןטוג
 -תיב ןיא גָאטרַאפ םענייאניא םיא טימ ןענרעל ֹוצ ףיוא טפַאשרַאפ םיא טָאה
 ."שפנ תבהא ןעמוקַאב ביל; םענייז רבח רענישערבעש םעד טָאה רע ,שרדמ

 ,ןיבר ןייז ןופ יו רעמ טינ רבח ןרעטלע ןופ רע טָאה טנרעלעג רעבָא
 סָאװ ,ןופרעד טּפיוהרעד טלָאמעד ןיוש רע טָאה טנרעלעג ,רעקצָאק ןטלַא םעד

 ךיז טָאה םורַא סָאװ ,ץלַא רע טָאה ןעזעג ןוא .טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע
 סָאד .טדערעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ֹוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ןוא ןָאטעג
 -נולייצרעד ענייז רַאפ ףָאטש יו ןעמוקעג ץונ וצ רעטעּפש םיא זיא ענעעזעג

 -דליב ןוא קיברַאפ ,ךייר טָאה עטרעהעג סָאד ;סעמעָאּפ ןוא סעמַארד ,ןעייסע ,ןעג
 תורצוא עליטש טימ טלופעגנָא יז ,קרעװו ענייז ןופ ךַארּפש יד טכַאמעג ךעל

 "וצוצ ךיז טַאהעג ביל לשובייל טָאה טּפיוהרעד ..,רָאלקלָאפ ןשידיי-שילוּפ ןופ

 ךיוה ,רעקירָאה ,רעצרַאװש ַא; ,בייו סלסחנּפ 'ר ֹוצ ךיז ןרעהוצוצ ןוא ןקוק
 טייג רע ןעו ,םיא ןגעװ תונכש יד טימ טפָא טדער יז ."ענעדִיי רענעסקַאוװעג)
 ךימ טריסערעטניא סע .ךַאװ ןצנַאג ןיא ךיא רעוו ,רע טגָאז ,טלָאמעד,, ,ןפָאלש

 יז ?םיא ןגעוו יז טליצרעד סָאװ ."ריוועג ליפ רעייז ריא ןופ רעוו ךיא ןוא
 סָאד רָאנ טינ רעבָא ,"ןגױוא עקידנענערב עסיורג "סטישכת םעד;, טנַאמרעד
 ךיז ןופ ץלַא טסיירג רע יוװ טלייצרעד יז ."תונועגש ענייז סיוא טנכער, יז ,ןיילַא

 לטיה סָאד, וליפא ,"לויטש יד ןופ ןסַאצּפָא יד ּפָא טפיילש; דע יװ ,"ּפָארַא

 לסחנּפ 'ר ..געט עצנַאג םורַא טפיול גנוי ַא זַא ?רעדנוװװ ַא; .."רע טסיירעצ
 -- םוא ךיז טקוק רע רעדייא ןוא !ןדמל ַאזַא ,רעטכַארטרַאפ ַא קידנעטש ךָאד זיא
 זיא ּוװ .טָאטש רעד רעטניה ?םיא ןעמ טניפעג ּוװ ...ןעמ טכוז ...!ונניא דליהו
 למיה ןיא טקוק ,ןגיוצעגסיוא עקנָאל רעד ףיוא ,רעסַאװ םייב ?רוחב רעד ,רע
 / רענעגושמ רעד, ,ללכה ,וו"זַאא וו"זַאא זָארג םוצ םינּפ ןטימ רעדָא ,ןײרַא

 ,שטשָאמַאז ןיא יוװ ױזַא ןוא .,ןרָאװעג *רָאלק; טינ ןישטרבעש ןיא זיא לשובייל.
 ןייז ןופ ,תעגושמ ןייז; ןופ ןישערבעש ןיא ךיוא טדער ןעמ ןוא ןעמ טסייוו
 | ,"ריוּפַאק ץלַא ןָאט ,טייקטמולחרַאפ

 קירוצ םיא טקיש ןעמ .םײהַא קירוצ םיא טקיש ןעמ זַא ,זיא ףוס רעד
 סעע ..."דימלת ַאזַא טינ ףרַאד; לסחנּפ 'ר :זיא ץורית רעד .ןמז ףוס ןרַאפ ךָאנ
 ,טרסמעגנָא םיא ףיוא ןיציבר עצרַאװש יד טָאה ,"ןטלַאהוצסיױא טינ םיא ןופ זיא
 טרָאװ ייב טרָאװ; ןעוועג ,ןײלַא ןצרּפ טיול ,ןענייז תוריסמ יד .*עגושמ תמא,|
 טלָאמעג ךעליירג ןָאק סע ןוא ךוסכיס םעניא דצ ַא ןעוװעג זיא רע ,ןונ ,?שלַאפ
 ..טקניּפדנַאטש ריא ןופ ,תמא -- ןעוועג ַאי זיא דייר סניציבר רעד ןיא זַא ,ןייז
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 "עג טינ ,סיוא טזייוו סע יוװ ,לשובייל זיא "תעגושמ , ןופ יירפ ןצנַאג ןיא רָאנ

 ןייז ןופ ,זיא לשובייל רעבָא ,ןישערבעש ןיא טינ ןוא שטשָאמַאז ןיא טינ ןעוו

 לסחנּפ 'ר טָאה סָאװ ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןייז ןעוו ,טכערעג ןעוועג ,טייז

 ןיא) טָאה רע ןעוו ןוא ,*טשינרָאג ,ךיז טכַאדק ףעוװעג זיא ,טנרעלעג םיא טימ

 ,טזיילעגסיוא זַא ,טוג ,ןענָאמרעד טינ ךיז טסולג סע ןוא; :ןבעגעגוצ (תונורכיז יד

 ,"ןרָאװעג יירפ

 טינ רעבָא ,"ענעדִיי רעצרַאװש, ןייז ןוא ןעלסחנּפ 'ר ןופ ןרָאװעג ייופ

 וצ ןעועג טרעשַאב ךָאנ םיא זיא גָאט ןיא העש רָאּפ ַא .ללכב םידמלמ ןופ

 "וקעגקירוצ זיא רע ןעו ,עשוהי םהרבא 'ר ןייד םענעזעוועג םעד ייב ןענרעל

 זיא ןטצעל םעד ,ךיז טכַאד ,דמלמ םעד טָא ןופ .ןישערבעש ןופ םייהַא ןעמ

 ענייז ןוא רע יו ..קורדנייא רעטוג קירעביא ןייק ןבילבעג טינ ךיוא ןצרּפ ייב

 -רַאפ ןקיּפעקגנַאל ,ןקיטכיזצרוקקא םעד טָא טימ טציירעג ךיז ןבָאה םירבח

 וצ רעמ רע טסייו -- ,"ךעלצעל טימ לקידָאּפס טלַא ןַא ןיא ןדִיי ןטקעבַאט

 ,טנרעלעג םיא ייב טָאה רע סָאװ יוװ ,תונורכיז ענייז ןיא ןלייצרעד

 טעמכ רעדָא ץלַא זַא ,זיא ןרָאירדח סלשובייל ןופ הרוש עטשרעטנוא יד
 ,ןרָאי ענעי ןופ ןבילבעג זיא ןזעוו ןקיטסיײיג ןייז ןיא ןוא ּפָאק ןייז ןיא סָאװ ,ץלַא

 ענייז רעדָא ןיילַא ךיז יוװ ,םייבר יד ױזַא טינ ןעקנַאדרַאפ וצ טאהעג רע טָאה

 "עגסיוא םיא טָאה רעטָאפ ןייז .דניירפ סרעטָאפ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז ,םירבח

 רע זַא ױזַא ,רדח ןיא קעװַא רָאי ירד ֹוצ זיא רע רעדייא ךָאנ ירבע טנרעל

 רע טָאה ארמג ןוא שמוח שטָאכ ןוא ,שמוח ןופ ךיילג ןביוהעגנָא טרָאד טָאה

 יױזַא םתס רעדָא ערעברַאה ,ערעדנַא ןיא רע טָאה ,םירדח יד ןיא טנרעלעג

 יד ןיא ןיוש ןוא ,ןײלַא ,טזייו סע יו ,טקוקעגניירַאא םירפס ?*עשלגנני-טינ;

 ןעמערָא ןַא ןסיײיבנָא ןייז ּפָא רע טיג ,הווצימ-רב רַאפ ךָאנ רשפא ,ןרָאי עשלגניי

 רע ..'תובבלה תבוח, רעד ןסייהעג םיא טָאה;ק יֹזַא לייו ,םותי ַא ,לגנִיי

 ,ג"בלרה יּפילע ןיוש טסייוק ןוא "ליו ם"במר רעד יװ הרשע הנומש טייטש,

 למיה ןיא ןגיולפעג טינ רָאג זיא איבנה והילא ;ןָא טינ ךיז טבייה סע זַא

 "הקזחה די; םעד ,טנרעלעג טינ "תובבלה תבוח, ןייק ןעמ טָאה רדח ןיא .?ןיײרַא

 -ַאד טפָא טפיול רע ביוא ןוא ,טינ יאדווא "םיכובנ הרומ; םעד ןוא טינ ךיוא

 םוצ תודועס שלש וצ םיא טיצ סע ביוא ןוא ,ןיירַא לביטש רעולעב ןיא ןענעוו

 ןייק ןעוועג טינ סע זיא ,זיוה ןשידגנתמ ַא ןופ טמוק רע שטָאכ ,לביטש רערעג

 ןיא ןוא ןענרעל ןיא תוגרדמ עלַא יד וצ ,ןיירא רדח ןיא ןייג ןייז ןופ אצוי-לעוּפ

 ,"רהז םוצ ןעגנַאלרעד ךָאנ לעװ ךיא, .ןײלַא ךיז ןופ ןעמוקעג רע זיא ,טייקמורפ

 הרומ םוצ ,טייז ןייא ןופ ,ןיוש טפערט;, רע זַא ,טלייצרעד רע ןעוו ,רע טגָאז

 ןופ ,ןוא ((םיא טצינ רעוװ) עקלוּפ רעטסכעה רעד ףיוא טייטש סָאװ ,םיכובנ

 ןַא ּפָארא לָאמ ַא טּפַאכ; רע זַא ןוא ,"םייח ץע; םוצ -- טייז רעטייווצ רעד

 לסילש םעד ,"ןייטשפרַאש א ןָא יו לכש םעד ךיז טפרַאש ןוא "םימותו םירוא;

 "טלעװרעכיב עיינ א? םיא רַאפ טנפע סָאװ ,קעטַאילביב סרעלדיפ לכימ וצ

 ןבראה א סעּפע ןדִַיי םענדָאמ םענעי טשטייטרַאפ רע סָאװ ,רַאפרעד רע טגירק

 ..רפס-הלבק ַא ןיא ןינע

 ןָא ךיז טבייה ,רכח-טנגוי סעצרּפ ,רעטבילעג .י 'רד טלייצרעד ,טלָאמעד;

 רעבָא ,"םימותו םירוא; םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה טשרעוצ .שינעכוז סעצרּפ
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 םעד טרעפיל "םימותו םירוא, רעד זַא ,טגייצרעביא ךיז רע טָאה ךָאװ ַא ךָאנ

 ץרּפ ןוא ,ארמג טַאלב ַא יװ ,לטימ-סגנורענרעד רעמ טינ טסייג םעד ןוא לכש

 םעד "הית זיב ףלא ןופ, טנרעלעג טָאה רע ...ןכוז ןביוהעגנָא ײנסָאד ףיוא טָאה

 סמ"במר םעד רעטעּפש ,"תובבלה תבוח, םעד ךָאנרעד ,"ןויגה תלמ, סמ"במר

 סָאד וו ,שרדמ-תיב ןיא טינ עטצעל סָאד) *םיכובנ הרומ,; םעד ."הרות הנשמ;

 י ,(*ר"זַאא ןו"זַאא "םירקיעה רפס; םעד ,(ףירט ןעוועג זיא

 סָאװ ,ּפעק עקנילפ טימ ךעלגניי ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,ללכה

 גונעג ייז רַאפ זיא'ס סָאװ ,םייוליש ענעי ןופ רענייא ,םייבר ןייק טינ ןפרַאד

 טרּפ םעד ןיא .ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש ןלָאז ןיילַא ייז זַא ,קנוו ַא סנצימע

 לקחצי רבח ןייז ןוא רע יו ,טלייצרעד רע סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא

 :"םיכובנ הרומ, םוצ ןעמוקעג ןענייז (רעטבילעג .י 'רד רעקידרעטעּפש רעד)

 טכַארנעגּפָארַא -- קנעש (-םירפס) יד ןיא טרעטשינעג טַאלג ןבָאה רימ

 .ןעוועג ייברעד דָארג זיא (עדייז סלקחצי) רע ,"םיכובנ הרומ, םעד דָארג

 !ּפםעק ערעייא רַאפ טינ ,םיסדנוק ,ךייא רַאפ טינ --

 יד ןופ ןזָאלסױרַא טינ רפס םעד ןיוש ןלָאז רימ ןעוועג גונעג זיא סָאד

 , .ןעמַאזקע םיא רַאפ ןטלַאה ךָאנרעד ןוא טנעה

 -נָא לשובייל זיא ,םידומיל עזעיגילער ןיא רָאנ טינ ,ןכַאז-הלכשה ןיא ךיוא

 ןבָאה סָאװ ,סרערעל יד ןגעו .סרערעל ףיוא יװ ,ןיילַא ךיז ףיוא רעמ ןזיוועג

 קיצניו ױזַא טקנוּפ רע טָאה ,שיסור רעדָא שטייד ,שיערבעה טנרעלעג םיא

 .םירדח יד ןיא םייבר יד ןגעוו יוװ ,ןלייצרעד וצ סטוג

 :רעיפ רַאפ יו ךיא ףיױלטנַא "יתדקפ דוקפ, טנַאמפיש דוד םעד ןופ..

 זיא סָאװ ,ןוז סנרעטש ןסיורג םעד ,ןרעטש לרעקיוה םעניילק םייב !קיליײװגנַאל

 -- "!רעה ,ןגרָאמ טוג -- :סױרַא *ףרָאדנעלַָא; ןופ שטייד ןענרעל ןעמוקעג

 ,ליּפש-ץנארעפערּפ ...ךיא ןרעל -- ,"טוג; -- ??ןעפַאלשעג יז דניז יוו;

 טימ רערעל רעשיסור ןיימ, :רערעל רששיסור ןייז ןעוועג זיא רעסעב טינ

 טינ סיוועג ךימ טָאה ,לױמ-ןפנָארב ןטימ ןוא ךעלעגייא עסַאלב עניילק יד

 טָאה רע יװ ױזַא ."ןעמונעג טינ ךימ טָאה קיטַאמַארג-*שטערג , ןייז ,ןגיוצעגוצ

 טָאה ,רדח ןיא ןבעגעגּפָא םיא טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ירבע טנרעלעגסיוא ךיז

 -- שיסור ןוא שטייד ,שיליוּפ ןענעייל וצ טנרעלעגסיוא סרערעל ןָא ךיוא ךיז רע

 עתמא וצ ןעמוקעג זיא סע ןַא ןוא ,"ּפָארַא םירעש יד ןופ, ךיז טנרעלעגסיוא

 טָאה -- "ןעפַאלשעג יז דניז יווע ןוא *יתדקּפ דוקּפ, וצ רָאנ טינ ,ןשינעטנעק

 ןשטייד םעד ןוא ןַאמפיש רערעל ןשיערבעה םעד ןופ טינ ןגָארקעג ייז ךיוא רע

 םעד קנַאדַא רָאנ ,רוכיש םעד ,רערעל ןשיסור םעד ןופ טינ יאדווא ןוא ןרעטש

 רעטכַאמרַאפ ןייז וצ ןבעגעג םיא טָאה ,ליכשמ רעד ,רעלדיפ לכימ סָאװ לסילש

 ךיוא רעבָא ,רעכיב עשיליוּפ טּפיוהרעד ריא ןיא ןענופעג טָאה ץרּפ ,קעטָאילביב

 -יױצנַארפ ,טנעקעג לסיב ַא רע טָאה שיליוּפ .עשיזיוצנארפ ןוא עשטייד לסיב ַא
 -עגסיואפ) רעכיב יד טָא בילוצ עקַאט -- ןענרעל ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה שיז

 ;(?!ךיז טליופעג טינ --- *ףרָאדנעלָא; ןָא ,לווָאט וצ לוװָאט ןופ ,הּפ-לעב טנרעל

 -עּפש ףיוא טגײלעגּפָא רעכיב עשיזיוצנַארּפ יד ןוא עשטייד יד רע טָאה ךָאד

 .15--14 רעמונ ,1931 ,עשרַאװ ,"רעטעלב .טיל, (*
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 ןצעז ךימ לָאז ךיא ,שינעטנעק ֹוצ טשרָאד ןיימ זיא ,רע טגָאז ,סיורג וצ; --- רעט
 טנעקעג טכייל ןיוש טָאה רע סָאװ יד ,רעכיב עשילוּפ יד רעבָא ,.,?ןריזיבַאליס
 ןקידנכוז ןגנוי ןופ טשרָאד ןצנַאג ןטימ ןסירעגוצ ךיז רע טָאה ייז וצ --- ןייטשרַאפ
 ענייז ןופ טייקסייה רעצנַאג רעד טימ ןָאטעגנײרַא ךיז רע טָאה ייז ןיא ;טסיײג
 ,רדטכ רע טָאה רעכיב יד טנעיילעג ..."ןגיוא עקידנגערפ ךעלצרעמש, עסיורג
 ןעוועג ייז ןענייז טלעטשעגסיוא שטָאכ ,גנַאגנירַא םייב טנַאה רעטכער רעד ןופ
 ןכַאז עכעלטפַאשנסיװ ןוא ןענַאמָאר ,רעכיב ןופ והבו והֹת ַא; :רדס םוש ןָא
 -רעביא יד טּפיױהרעביא ,ןענַאמָאר עקידנעבליפ יד -- ןפרָאװעצ ןוא טשימעגסיוא
 רעד ןיא טלַאפ ;לג"דא ָאגוה רָאטקיװ ,ויס ,אמויד :שיזיוצנַארפ ןופ ןעגנוצעז
 "ירד ַא דלַאב ,אמויד -- רעטניינ ַא ךָאנרעד ,ויס דנַאב רעטנעצ ַא ןיירַא טנַאה
 | ,"זעל ךיא רעבָא ...ָאגוה -- דנַאב רעט

 ןיא לטלעּפש ַא; זיא ,טכוז רע סָאװ .ןָא טינ םיא טייג השעמה רוּפיס רעד
 זיא רע ןעװ ,טכוזעג טָאה רע סָאװ סָאד -- ?ןײרַא המשנ רעכעלשטנעמ ַא
 ,שטנעמ רעד ןעור טינ םיא טזָאל זײװלגנַיי ןיוש ;רעביירש ַא ןרָאװעג ןיײלַא
 ..םלוע לש ומורב םידמועה םירבד -- טלעװ יד ,המשנ ןייז

 רע ןעו ,רעירפ יװ ױזַא ,םיליכשמ עגנוי ערעדנַא וצ ךעלנע טינ זיא רע
 ךעלגניי עמורפ ערעדנַא ןופ שרעדנַא ןעוועג רע זיא ,לגניי םורפ ַא ןעוועג זיא
 זיא ןרָאי רע60 יד ןופ ליכשמ רעגנוי רעכעלטנייוועג רעד .ךעלּפעק עטוג טימ
 רעירפ םיא רַאפ ןעוועג זיא "גנודליב, ןוא "גנודליבש ןיא טכָאקרַאפ ןעוועג
 ,"תונושל המכ ףיוא טסייה לוויטש ַא יווק -- "ןכַארּפש ןופ שינעטנעק, ץלַא יו
 ןטייצ ריפ עלַא רַאפ רעדיל לסיב ַא; ,קורדסיוא ןקידנריזינָאריא סעצרּפ טיול
 -עג יז ןעבַאה יװ .,ןעיָאמ , סנרעטש ,"יתדקּפ דוקּפ; סנַאמפיש עקַאט -- *רָאי ןופ
 -לע עיטסַאשטירּפיעיד ןוא עיטסַאשטירּפ סלעבעפדלעפ (ןשיסור) םעד; ,*!?ןעפַאלש
 רעגנוי רעכעלטינשכרוד רעד סָאװ ,גנודליב יד ןעוועג זיא סָאד ,.."שטערג יּפ
 תב, א סעּפע וצ יװ ןגיוא עטרעטסײגַאב טימ טקוקעגפיורַא ריא וצ טָאה ליכשמ
 סָאװ קיצניװ גנודליב טרָאס םעד ןופ זיא ץרּפ .רעטכָאט רעשילמיה ַא ,"םימשה
 םיא סָאװ .ריא ךָאנ ןגָאי וצ ךיז ןלַאפעגנייא טינ זיא םיא ןוא ןרָאװעג לעּפתנ
 ,ןעניפעג וצ טּפָאהעג ריא ןיא טָאה רע סָאװ ,הלכשה ןיא ןגיוצעגוצ ךיז וצ טָאה
 טָאג טָאה סָאװ ךָאנ :יװ סעגַארפ ענױזַא ףיוא רעפטנע ןַא זיא ,רצוא ןַא יו
 ןוא .,?טָאג סע ףרַאד סָאװ !?ןעניד םיא לָאז ...שטנעמ רעד ...?ןפַאשַאב טלעוו יד
 ?טױט -- טלעװ רעד ןופ ןייג זיא סָאװ ןוא ?טלעװ רעד ףיוא ןבעל זיא סָאװ
 -עג טָאה רע רעדייא ךָאנ ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה טוט ןופ םעלבָארּפ יד
 ןכַאנ טרעוו סָאװ ןוא ?טיוט ןפַאשַאב טָאג טָאה סָאװ ךָאנ ...זיא ןבעל סָאו טסווװו
 ןושארה םדא לייו ?רשוי רעד זיא סָאװ -- ןברַאטש סָאװ רַאפ ןוא ?טיוס
 ?דניז תעדה ץע ךעלקריװ זיא ?תעדה ץע ןופ טכוזרַאפ ...?טקידניזעג טָאה
 טינ ןוא ,וו"זַאא וו"זַאא ?ןסייהעג טינ רע טָאה סָאװ רַאפ ;ןסייהעג טינ טָאה סָאג
 םיא ןבָאה סעגַארּפ עשיפָאסָאליפ ןוא עשיטע ,עזעיגילער ןייר עקיזָאד יד רָאנ
 סָאװ ןכַאז ערעדנַא ךיוא .רעטלע-גנַאגרעביא ןטרַאצ םענעי ןיא טרעטַאמעג
 ןבָאה ,"ןכַארּפש ןופ שינעטנעקע ,"גנודליבק גוס ןכעלטנייוװעג םוצ טינ ןרעהעג
 ןייז ןלָאז ןגיוא ענייז זַא ,טכַאמעג ןוא ורמוא ןכעלנייּפ טימ טליפעגנָא םיא
 רע טלייצרעד ,ןעגנאגעגמוא ןיב ךיא, ..."עקידנגערפ ךעלצרעמש ,עקידנכוז,
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 -עג ןוא תומולח עשיגַארט-טלעוו טימ ,טהרוחש-הרמרַאפ ,םינוילעה תומלוע ןיא
 ..הריחבו העידי ?טלעװ יד ?שטנעמ רעד טָאה המלשה ַא רַאפ סָאװ ...ןעקנַאד
 סיוועג טָאה ייברעד ?רעצ רעד ,םירוסי יד סָאװ וצ ןוא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ
 -רענעמ יד וצ גנַאגרעביא רעִירפ ךעלשידִיי רעד עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג
 "עג ןוא תודדובתה טכוזעג ,סצרַאװש ַא טַאהעג ךיא נָאה טימעג ַא רָאנ ,ןרָאי
 ..המשנ רעד ןיא לגענ יד טימ טצַארק

 טביירש ,תונורכיז לטיּפַאק ןקידרעטעּפש ַא ןיא רע טביירש -- ץיז ךיא ןוא;
 -- ןרָאי עשלגנִיי ןופ ןעגנורעניארעד רַאפ טריצילּפמָאק וצ לסיב ַא רשפא

 ןקידװערָאּפש ַא וצ ןדנובעגוצ זיא לפיש סָאד ;סניילק ַא לפיש ַא ןיא ץיז ךיא ןוא
 -הלכשה ןרעביא ,ךיוה םיחפט יירד סע טגָארט ...סע טגָארט סָאװ ,ןַאלַאבטפול
 ןיא -- ךיא ..טָארַאב סטניו ןפיוא טזָאלעגרעביא זיא לפיש סָאד .,.,לרעסַאוװ
 ןיא קיטסַאה געװַאב ךיא ןכלעוו טימ ,לצענ-גנילרעטעמש ַא בָאה -- טנַאה רעד
 ,קידנּפַאכ ןעמעלבָארּפ ,ןײרַא ױזַא לגעז ןוא ..ןעמעלכָארּפ ּפַאכ ןוא טפול רעד

 .?סעצָארּפ-סטכעלשעג ןקידנכַאװרע ןיא ,ןסיוו ןוא ןליוו ןיימ ןָא

 ןעמעלבָארּפ יד ,ןזיװעגנָא יוװ ,ןואק :לטיּפַאק ןקיבלעז ןיא רעטייוו לסיב ַא
 -רָאפ ןקָיורמוא ןרעביא ןעמָאוװשדליװ יוװ ןסקַאװ ,ןבעגעגרעביא ןיב ךיא עכלעוו
 "לעווש רעקיניזטסּוװַאב רעד רעטנואק ןופ והבו"והת ןקירעטיצ ,ןלופ-ליפעג
 ןוא ןסיוו ןיימ ןָא ,סױרַא ךיז טקיּפ סע ּוװ ,טכעלשעג סָאד טכַאװרעד סע ּוװ
 ץלַא ןברַאפרעביא ןוא ןעמוק טשרע טעװ סָאװ .ןױשרַאּפסנַאמ-היח יד ,ןליוו

 קיטולב טסרעמ'ס ,ןברַאפ-ןגיוב-ןגער ףיוא סייוו ןוא ץרַאװש לייוורעד זיא סָאװ

 -הלנשה ןרעביא ךיוה םיחפט יירד, יװ רעמ ,ךיוה ,ָאי ...רוּפרוּפ טימ ,טיור

 לָאמ עלַא טבעוװש רע ,ליכשמ ַא טרעװ רע ןעוװ ,לשובייל טבעווש ,*לרעסַאװ

 טינ ךיז רע טליפ ךַאלפרעבױא רעד ףױא ;ףיט טינ טבָארג רע ןעװ ,ךיוה

 -רעלקעגפיואק ערעדנַא עלַא יוװ ױזַא ,רע טדייל םיטרּפ עסיוועג ןיא ...שימייה

 -ורכיז ענייז ןיא טנָאמרעד ןײלַא רע סָאװ ?ץכעכַאמכָאנ, ןופ ,ךעלמירוחב *עט

 ןעוועג זייוולגניי ךָאד רע זיא :ערעדנַא יו רעמ רשפא ןופרעד טדייל רע .תונ

 ךיז ,סדוד יו ױזַא ,טָאה עלעדיפ ןייז ןוא ,םורַא סָאװ ץלַא וצ וויטיסנעס רעייז

 ןיב ךיא;) רעטיצטפול ןדעי ףיױא ,לטניו ןשירפ ןדעי ףיוא ןפורעגנָא . ירפ

 ןייז טנָאקעג טינ טָאה ןוא ןעװעג טינ רע זיא ךָאד .("ןייא ּפַאז ןוא םָאװש ַא

 ("תעגושמ;) טעטילַאניגרָא ,טײקידשרעדנַא ,טײקיטרַאנגײא ."ךס ַא ןופ רענייא;

 ךירטש ַא ןעוועג ,*טיײקימָאװשק ןוא ?טײקשירעכַאמכָאנ; יו ױזַא טקנוּפ ,זיא

 ןעגנַאגעגרעביא ,ןסייוו רימ יוװ ,םיא וצ זיא סָאװ ךירטש ַא ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ

 ...רעטָאפ ןייז ןופ השוריב
 קיצרעפ ןוא ףניפ רַאפ, ןפיוק וצ ץנוק ַא רע טזיײװַאב רָאי סקעז וצ ןיוש

 -- ןטיט ןשיקרעט לטרעפ ַא "ןעמוקַאב טלעג-םירוּפ טָאה רע סָאװ ,ןשָארג

 רעדק וצ טכַאנרַאפ רע טפיול ,ןרָאװעג הווצימ-רב םיוק .ןרעכייר ןָא טבייה ןוא

 הברוח רעקיבלעז רעד וצ ,טָאטש רעד רעטניה "הברוח רענעסקַאװַאב ןירג

 טליּפש ןוא -- ןשינָאמ ףיוא ןטרַאװ רעטעּפש טעװ עירַאמ ּוװ ,?תלוּפמ, רעדָא

 רעד, .."הלכ-ןתח ןיא ךעלדיימ עניילק טימ טכַאנרַאפ טּפָא ץנַאג טרָאד ךיז

 ַא ,עניוק ַא סנײימ -- הלכ יד .ןגיוא עקידרעייפ יד טימ ךיא .ךיא ןיב ןתח

 ,ןגירק ךיז ןלָאז הלכ-ןתח ,טגנַאלרַאפ ליּפש סָאד זַא ןוא ,ּפעצ עגנַאל טימ לדיימ
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 ןרעטנוא ריא ףערט ,ףרַאװ ,לדנייטש ַא ךיא ּפַאכ ,תונתמ יד טימ ךיז ןפרַאװ
 ,"הּפוח רעתמא רעד וצ זיב ןכייצ ַא ייב טביילב יז ןוא ,גיוא

 -נוט יד ףיוא :ןתמא ןוצ ףיוא עביל ןיא ךיז רע טליּפש רעטעּפש לסיב ַא

 -גענערב טימ לגנַיי ןייאק רע זיא ןעניווו ייז ּוו ,זיוה םעד ןופ ּפערט עלעק
 ןופ הלכ ןיימ; -- ערעטלע יד ."ךעלדיימ-רעטסעווש יירד ףיוא ןגיוא עקיד
 -ױּפ םיא יז טיג ייברעד .ןצרַאה ןגנוי ןצנַאג ןטימ םיא טביל --- "הברוח רעד
 ,שדוק ןושל ןענרעל וצ יז וצ ריא טגָאז רע ןוא ,ןענעייל םוצ ךעלכיב עשיל

 -- רעטסעװש יירד יד ןופ רעלעטימ רעד רַאפ רע טבירש רעבָא דיל ַא

 .שידִיי ףיוא ןזרעפ ןביירש וצ ווּורּפ רעטשרע ןייז ןעוועג רשפא זיא סָאװ דיל ַא
 סָאװ ,טיקשינָאריא רעד ןופ סעּפע ךיז ןיא טַָאהעג ,בגא ,ןיוש טָאה דיל סָאד
 ?ָארעצנַאמָארק ןכעלטנגוי םענעגייא ןייז רַאפ ןענייה ייב טגרָאבעג טָאה ץרּפ

 ליּפש-הלב-ןתח סָאד ,לגנַיי ןייק ןעוועג טינ ןיוש טלָאמעד רעבָא זיא רע
 טלָאמעד ךיז טָאה רע ןוא ,לגניי ַא ןופ ליּפש סָאד ךָאנ ןעוועג זיא הברוח רעד ןיא
 דיישרעטנוא ןַא ןעועג זיא סע רעבָא .ךעלגנַיי טימ טּפיוהרעד טליּפשעג ךָאנ
 ירד יד ןבָאה ליּפש-הלכ-ןתח םעד ןיא .ךיז ןליּפש ןטרָאס ייווצ יד ןשיווצ

 ךיז ןליּפש ןייז ןיא .ויטַאיציניא יד טַאהעג ךעלדיימ ערעדנַא ןוא *רעטסעווש
 רימ רעטנוא כָאה ןוא לַארענעג -- רע טביירש --- ךיא ןיב, -- ךעלגנִיי טימ
 לגניי ַא ,רעפיטש ַא לגנַיי ַא ױזַא םתס טינ זיא רע ."ךעלגניי-רדח הנחמ ַא
 זיא -- ךעלגניי-רדח הנחמ עצנַאג ַא ךיז רעטנוא טָאה רע :םידאמ ַא ,ןערב ַא
 -ןריפ ַא רע טליּפש שרדמ-תיב ןיא ךיוא ,סַאג ןיא רָאנ טינ ןוא .,?לַארענעג;
 יד רַאפ טנָאז ןוא ךעלטשּפ סיוא טכַארט; עק רע סָאװ ,טזייוו ןוא עלָאר עקיד
 ןוא ."שרדמ-תיב ןיא םורַא ךיז ןרעדנעלש סָאװ ,רעדניקטסעקזטייל-עגנוי
 קנַאש רעד ןופ שרדמ-תיב ןיא םלוע ןצנַאג ןרַאפ טמענע רע זַא ,טפערט לָאמ ַא
 טקעמ ןוא הבושת-תולאש ענעטלַאהעג סיורג עטנַאקַאב ַא טנַאװ-חרזימ ןופ ּפָארַא
 רבחמ רעד ּוװ ,תורוש יירד יצ ייווצ ...טפיטשיילב רעיולב ַא טימ איסהרפב סייא
 זָאל ַא םיא ֹוצ ךיז טיג םלוע רעד ."םיכובנ הרומ, ןטימ ןדירפוצ טינ זיא

 עוָאּפ א ןיא תכורּפ ןרַאפ ךיז טלעטש ,שדוק ןורא ןפיוא ףױרַא טגנירּפש רע
 טנעה יד טקיצײרק ,םשה שודיק ףיוא תוחּפה לכל טיירג זיא סָאװ ,דלעה ַא ןופ
 ,(=וװ"זַאא "ןָאעלָאּפַאנ ַאלַא

 רעטָאפ .ןטימ ןעגנויצַאב ענייז ןיא וליפא זַא ,ךיז ייב ףיקת ױזַא זיא רע

 לָאמ ַא םיא ףיוא רעטָאפ ןייז טרעוו טָא ..ץלָאטש ןייז טינ רע טגייברַאפ

 ןטייוצ ןיא טייג ןוא ףיא ךיז טביה רעע ןוא -- תועט ַא סעּפע ךרוד זייב

 ליוו ,טלייצרעד טינ דלַאב בָאה ךיא סָאװ ,קידלוש ךיז ךיא ליפ ,ןיירַא רעמיצ

 ןילַא ךימ ךיא ןָאק גָאט ןקיטנייה זיב .טינ ןָאק ןוא -- ןטעברעביא ןוא ןיײגכָאנ

 ' .ףטעברעכיא טינ םענייק ןוא ןקידייטרַאפ טינ

 טכַאד ..קידנעטשבלעז -- רקיע רעד ןוא ,קיטומ ,ךיז ייב ץלָאטש זיא רע

 ןיא טקיטעטשַאב ,רבחיטנגוי סעצרּפ ,רעטבילעג 'רד טָאה דָאזיּפע ןקיזָאד םעד (*

 ןט3 ,ןָאדנָאל ,"םלועה,) ,שטשָאמַאז טכוזַאב טָאה יז ןעוו ,גרעבנגייפ לחר טימ סעומש ַא

 ,(1931 ץרעמ
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 טייג ךָאד ,םורַא סָאװ ץלַא ךיז ןיא *ןייא טּפַאז סָאװ םָאװש ַא; זיא רע .,ךיִז
 -עג טָאה סע) הפרש ַא ןיא טָאטש ןיא ..געוו םענעגייא ןייז ףיוא דימת רע
 רעד םערוט רעד, ,("טַארטסיגַאמ ןרעביא םערוט ןיא *רעגייז ןפיוא; טנערב-
 סטכער ,רעזייה יד ףיוא ןלַאפּפָארַא ןוא ןלַאפ ןָאק רע ,ךיז טלקַאװ רעקידנענערב

 ךיז טקַאּפ ןעמ ..ךיור ןטימ ןײגקעװַא ,טָאטש יד ןרעטעמשעצ ,סקניל רעדָא
 רע ."תורות:רפס יד ןעװעטַאר ןירַא ליש ןיא ףיול ךיא ןוא -- םייה רעד ןיא
 .ןָאט וצ קיטיינ רַאפ טלַאה ןײלַא רע סָאװ טוט רע ;ןעוט עלַא סָאװ טינ טוט

 סָאװ ,תוירחא ןופ שוח ןייז ךיוא ,טייקידנעטשבלעז ןייז ץוחַא ָאד ןעעז רימ
 ,טייקידנעטשבלעז ןופ ליפעג סָאד סָאװ ענעגייא סָאד רשפא סע זיא ךעלטנגייא

 סע שטָאכ ,גנוי רָאג ךָאנ זיא רע ןעו ,סױרַא רע טזייו ליפעג סָאד טָא ןוא
 ןיא "ןּפַאװצנײא, טפַאשנגײיא עטנָאמרעד רעִירפ ןיוש יד ךיוא םיא ןיא טבעל
 סָאװ טפַאשנגיײא ןַא -- שיטסַאלע ןייז וצ ןוא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ץלַא ךיז

 וצ ןייז יירט ןופ ךירטש רעד יו שיטסירעטקַארַאכ ױזַא טקנוּפ םיא רַאפ זיא
 טגָאז ןכערבעצ , -- רעבָא ,רוטַאנ עקידוועגייב ַא ,עכייוו ַא טָאה רע ,ןילַא ךיז
 רעטסדנימ רעדעי רַאפ ּפָא ךיא טיה טייקכעלרעניא ןיימ ;טשינ ךימ ךיא זָאל ,וע
 ,?גנושימניירַא

 ןוא רעקידתונשקע ןייז ,"טייקכעלרעניא; עקיטרַאנגיא ןוא ענעגייא  ןייז
 -ירעטקַארַאכ םיא טָאה סָאװ סָאד זיא ,ךיא רענזירּפַאק ןוא רעדליוו לָאמ טפָא
 -עגסיוא זיא רע ןעװ ,רעטעּפש ךיוא ןוא ,לגנִיי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טריז
 טָאה ,טלייצרעד ,טניירפ-טנגוי ענייז ןופ רענייא ,ווָאלָאקָאס םוחנ יװ .ןסקַאוװ
 הנותח טָאה ץרּפ יו םעדכָאנ ןיוש ןזיירק עשיליכשמ רעװעשרַאוװ יד ןיא ןעמ
 ךות ןוא י"ּפָאק רעכעלרעדנּוו ַאװ זיא רע זַא ,םיא ףיױא טגָאזעג ,טַאהעג
 טָאה "םדא ארפ; קורדסיא םעד רעבָא ,?םדא ארּפ קיטש ַא; -- רוביד ידכ
 טגָאז ןעמ יװ ,טּפַאשביל טימ רָאנ ,ןעניז ןויטַאגענ ןייז ןיא טינ טצינעג ןעמ
 ףיוא ליוװ ןעמ לייוו טינ ,טיירדעצ לסיב ַא זיא רע זַא ,יוליע ןַא ףיוא לָאמ ַא

 עקַאט זיא רע זַא ,ןגָאז ליו ןעמ לייו ,טרעקרַאפ רָאנ ,סטכעלש ןדייר םיא

 שטשָאמַאז ןיא) .רענעגושמ לקיטש ַא ןייז זומ יוליע ןַא לייוו ,יוליע רעתמא רעד

 -עגושמ רעד; :לכיימש ַא טימ ןוא טפַאשביל טימ ןפור עקאט םיא ןעמ טגעלפ

 ,עסייה ,עסיורג טַאהעג טָאה יוליע רעזדנוא זַא ךָאנ טרפב.. .(*"שובייל רענ

 -ָאמ ,"תונורכיז עניימ, ןיא רע טלייצרעד .,ןעוועג ןיב'כ, ...ןגיוא עקידנענערב

 ."עסיורג ןוא (ןבילבעג ךָאנ ןענייז ןעקנופ) ןגיוא עקידנענערב רָאנ ,ץרַאװש ,רעג

 -- ןגיוא עקידנענערב עסיורג טימ ןוא "ּפָאק ןשיגָאל קנילפ, ַא טימ רענרעל ַא

 עלַא ענייז טימ ,לגנַארעג ןטסקינייװעניא ןצנַאג ןייז טימ ןצרּפ ריא טָאה ָאד טָא

 "עג טינ ןצרּפ ןיא טָאה ךַאז ןייק ,עי ...ןטייקכעלגעמ ענעגרָאברַאפ ןוא ענעּפָא

 -עגסיוא ןבָאה ייז .ןגיוא ענייז יו ,ורמוא ַאזַא טקעװעג טינ ,םשוד ַאזַא טכַאמ

 טלָאװא .לגניי ַא ךָאנ ןלוװעג זיא רע ןעוו ,ןזעו ץנַאג ןייז ,"ךיא, ןייז טקירד

 רעדעפ ַא טָאטשנָא -- ,תונורכיז יד ןיא רע טביירש ,טנַאה רעד ןיא טַאהעג ךיא

 ,ןקיטלָאמעד ןופ ,רימ ןופ ךיא טלָאװ ,ןענעכייצ םוצ טפיטשיילב ַא ,ןביײרשַאב וצ

 -"רעביא רעשידיי סיירעדנעש השמ ןיא .36 יז ,2 'ב ,"םישיא, :ָאלָאקַאס .1 (*

 .20 'ז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,"ןטייקכעלנעזרעּפ, :גנוצעז

58 



 יד יו ,סיפ ןוא טנעה ,רעגָאמ ,ןיילק :טכַאמעג רוטַאקירַאק ַא -- ןשלגנַיי ןופ

 -מורשעגנייא ןַא -- ּפָאק ןיא ןרעטש ַא ,ןסיורג ַא -- ּפָאק ַא טימ ,ךעלעקעטש
 ..עקידנגערפ-ךעלצרעמש ,עקידנכוז ,עסיורג ,ןגוא -- םיא רעטנוא ,רענעּפ

 ןעועג טינרָאג ןיוש רע זיא ,טנעקעג םיא בָאה ךיא ןעו ,ןרָאי יד ןיא
 ןיא ןעוועג זיא רע יװ רעכעה ןעזעגסיוא טָאה רע) ןיילק טינ ךיוא ,רעגָאמ
 ..רעסיורג ַא ּפָאק ַא ףבילבעג ןענייז ןגיוא יד ןוא ּפָאק רעד רעבָא ,(ןתמא רעד
 ..עקידנגערפ-ךעלצרעמש ,עקידנכוז ,עסיורג ןגױא

 ךָארברעביא (ב

 ןייז טיהעג טָאה סָאװ ,שובייל רעד ןעוועג זיא "שובייל רענעגושמ רעד;

 -רעניא ןייז ךיז טייב ךָאד .?גנושימניירַא; רעטסדנימ רעדעי רַאפ טייקכעלרעניא

 סיוא ,םורפ ןייז וצ ףיוא טרעה רע ,ףיט ןוא קרַאטש ךיז טייב ןוא --- ןבעל ךעל

 טַארוקַא ,לרוחב גנוי ץנַאג ַא ךָאנ זיא רע ןעוו ,סרוקיּפא ןַא טרעוו רע .ןביולג

 וצ רעש זיא ,םיא ןיא רָאפ טמוק שינערעקרעביא יד ןעוו ,זיא רע טלַא יו

 טשינע :גנילצולּפ ןעמוקעג טינ זיא יז זַא -- רימ ןסייוו רָאנ טנייא .ןעמיטשַאב

 ךָאד טָאה ןעמ ,ןײרַא שרדמ-תיב ןשיױג ןיא ןשידִיי ןופ ןעמ טפיול לָאמ ַא טימ

 ןופ ךימ סייר ךיא זַא ,רָאלק טינ לָאװבָא ,ליפ ךיא .סע טּפַאלק ,ץרַאה שידִיי ַא

 טמוק טכייל ."סרעייט סעּפע ןופ ,ןשימייה ַא ץעמע ןופ ,ּפָא ץעמע ןוא סעּפע

 טכענא ..סיוא םיא טרעטַאמ סָאד ,טנוזעג םיא טסָאק סָאד ,ןָא טינ םיא סָאד

 זיא סָאװ .."ןעמָארב יד רעטנוא געט םורַא עשזדנָאלב ןוא טינ ךיא ףָאלש

 בָאה ןכַאז ךס ַא ןיא; ."רדג ץרוּפ ַא ,רע טגָאז ,ןיוש עקַאט ןיב ךיא; ?ןעשעג

 רע .."ןרָאװעג קילייהמוא רימ זיא ןקילייה ןופ ליפ .ןביולג טרעהעגפיוא ךיא

 ,רדס ַא ןֶא ,ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה -- "שרדמ:-תיב רעייז, ןיא רעבירַא זיא

 ןענופעג טָאה רע סָאװ קרעװ עכעלטפַאשנסיו ןוא ןענַאמָאר ענעדיײשרַאפ יד

 רַאפ טנפעעג ךיז טָאה טלעוו עיינ ַא ןוא -- קעטָאילביב סרעלדיפ לכימ ןיא

 עיינ ענייז ןופ לכה:ךס םעד תונורכיז ענייז ןיא רעביא רֶע טיג ,"טָאג/, ...םיא

 לפיוו ןוא !קיטרַאנדײשרַאפ יװ ,זיא טלעװ יד סיורג יװ ,טָאג, -- ןקורדנייא

 "ּוטסייֵג לפיוו ,לכש

 סעגַארפ ;םיא ןיא ןעמערוטש ,חומ ןייז ןיא ףיוא ןצילב ןעקנַאדעג עיינ

 ןדערּפָארַא שטָאכ ןלעװ טלָאװ רע ןעור טינ םיא ןזָאל תוקפס ,םיא ןרעטַאמ

 הצע ןַא ןגערפ ,תונויער עטרעדורעצ ענייז ןצעמע טימ ןלייט ,ןצרַאה ןופ ךיז

 טסיג ןעמעװ רַאפ ?ןפרעד ןעמ טדער ןעמעװו טימק -- רעבָא ,ןצעמע ייב

 יד ףיוא ןגָאלק יד ןסיגנײרַא ןרעיוא סנעמעוו ןיא ?ץרַאה סָאד סיוא .ךיז ןעמ

 ,תוברוח טימ לופ זיא ּפָאק ןייז *?ץרַאה ןיא םירגּפ יד ןוא ןריהעג ןיא תוברוח
 ןעמ טסעומש ןעמעװ טימ ?ייז ןעמ טזייו ןעמעוו ...םירגּפ טימ -- ץרַאה ןייז

 ןופ .וליפא ןושל ןָא ייז ןגעק ןיב ךיא , ?עקימורַא יד טיִמ ?ייז ןגעוו ךרוד ךיז

 בָאה םעד רַאפ ,ןדייר טינ שידִיי ףיוא ךיא ןָאק ןועלעג בָאה ךיא סָאװ םעד

 ןוא -- ןײלַא ךיז טימ ןדייר וורּפ ךיא .טינ רעטרעוװ ןייק שידַיי ןיא ךיא

 ,"טשינ ןָאק

 םעד ,קַאדָאכ .ש ,קַאװטיל ןװװַאקישט םעד טימ רע טדער הרירב תילב
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 סָאװ ,רָאזננעצ ןקידרעטעּפש םעד ,עיגילער רעשידִַיי ןופ רערעל *םענָאיזַאק;
 קעװַאק --- זיא הצע ןייז ,רימָאטישז ןיא לוש-רעניבַאר יד לָאמ ַא טקידנעעג טָאה
 יד ,"הברוח ןופ הלכ; סלשובייל ."ענליוו ןייק ,רימָאטישז ןייק -- ףרידוטש
 רעד וצ ןריפ וצ ךיז ןטיירג ןרעטלע יד סָאװ ,*רעטסעווש יירד, יד ןופ ערעטלע
 ,רָאפ, .ןרידוטש ןרָאפ ףרַאד רע זַא ,ךיוא טלַאה יז --- ןרעדנַא ןַא טימ הּפוח
 טרָאפ יװ רעבָא ,,,"טכייפ ןצנַאלג ןגיוא יד ןוא ,טכייפ זיא םיטש יד ןוא ,יז טגָאז
 ,ןעוועג םיכסמ טינ לָאמ ןייק ןטלָאװ ,רעטומ .יד טּפיוהרעד ,ןרעטלע יד זַא ,ןעמ
 רענעי ןופ ןדלעה; ןפיולטנַא ןגעלפ סע יוװ ,םייה רעד ןופ ןפילטנַא ףיוא ןוא

 ַא סָאװ) קַאװטיל רעד טמענ ...תואצוה ףיוא טלעג שטָאכ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,"טייצ
 -ָאד יד ןיוש זיא ,"לטייק ןדלָאג ןייז תואצוה ףיוא טצעזרַאפ ןוא (!ןָאק קַאװטיל

 רעד ןופ ןענעכנגסױרַא ךיז רָאנ טציא ןעמ ףרַאד .טרעפטנערַאפ עגַארֿפ עקיז
 ,רופ ַא טלעטשַאב ןעמ טָאה ,ןרעטש טינ ןוא ןסיוו טינ לָאז רענייק זַא ױזַא ,םייה
 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא שטשָאמַאז ןופ ןריפסיורַא טפרַאדעג ןשובייל טָאה סָאװ
 סָאװ ,"סַאג ןופ ףייפ, ןפיוא טרַאװ ןוא ,"ןשיק ןרעטנוא לקעּפ ןטימ, רע טגיל
 . ןזָאלרַאפ ליטש ןוא ןייטשפיוא ךיילג זומ רע זַא ,לַאנגיט רעד ןייז טפרַאדעג טָאה

 קידנּפַאלק ַא טימ ,קַיורמוא ןוא ךַאװ ױזַא טגיל רע ייו זיא .,זיוה סנרעטלע יד

 ןטייוצ ןופ ךרָאש ןליטש ַא? ,טלייצרעד ןײלַא רע יװ ,רע טרעהרעד ,ץרַאה

 ןײרַא טמוק סעװרָאב ,ליטש .,.ריט יד ךיז טנפע ליטש ...ךרָאה ךיא ...רעמיצ
 יז .רעטצנעפ ןיא הנבל רעד ןופ ןייש ןכַאװש םייב םיוק יז עז ךיא .עמַאמ יד
 ..ןירַא םינּפ ןיא גָאטיײװ טימ טקוק ,רעביאנגעק ךיז טצעז ,טעב םוצ וצ טבעווש
 עריא ןגיוא יד ןופ עז ןוא -- ןעז יז זומ ךיא ,ןסילש טשינ ןגיוא יד ןָאק ךיא
 "..רימ טימ ךיז טנגעזעג יז ..ןרערט יד ליטש ,ליטש ןעניר

 ריא ןפָארטש וצ ךייוו וצ ,טוג וצ זיא יז ,טינרָאג ,סע טסייה ,םיא טגָאז יז

 סע רעבָא .ןליו ןייז ןגעק זיא סָאװ סעּפע ןָאט וצ ללכב רעדָא ןוז ןרעייט

 ,רימ ייב טכַאװ יזע :טינ דוס ןייק רעמ זיא דוס רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא

 ."טשיג רָאפ ךיא --- ןכַאװ ןרערט עריא

 םעד ןעלשובייל ןעוועג רבוג טָאה לשובייל רעקיצרַאה רעד ,רעטוג רעד

 .ןקיטעּפמיא םעד ,ןטרַאּפשעגניא םעד ,ןשיגרענע

 םיא טָאה סָאד .ןָאטעג טינ סטוג ןייק ,טזייו סע יװ ,םיא טָאה סָאד רעבָא

 ןוא .ןעוועג זיא רע יװ טלמוטעצ ןוא טשימעצ רעמ ךָאנ זיא רע ןוא ,ןכָארבעצ

 געט עכעלטע ןיא זיא ,םייה רעד ןיא ןעװעג טינ זיא סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןעוו

 יי ןודיש ַא ריד טימ ןָאטעג; :העידי רעטכירעגמוא רעד טימ ןעמוקעג םורַא

 טגערפעג טינ לרוחב סָאד טָאה ,(1887--1811) "דלעפנטכיל הדוהי לאירבג טימ

 .ןבעגעגרעטנוא ךיילג ךיז ןוא תוישק ןייק

 ןכַאמ וצ הנותח טּפַא ןייק טריפעג םיא ןעמ טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ,טנעקעג טינ יז טָאה רע שטָאכ ,רעטכָאט סליכשמ ןטסּוװַאב םעד ,ןהרש סימ

 טיגרָאג ,ןסייו רימ יו ,זיא לשובייל ?ןעשעג סע זיא ױזַא יוװ ,וליפא ןעועג סינ

 ,ךודיש ַא וצ ןעוועג םיכסמ לָאמ ַא טימ סע רע טָאה ױזַא יו ;רעגלָאפ אזַא ןעוועג

 טימ ןרָאװעג סע רע זיא יװ ?ןסיוװ ןייז ןָא ןָאטעג םיא טימ טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ

 -רעד רע ּוװ ,תונורכיז יד ןיא ?םורפ ױזַא ןוא טוג ױזַא ןוא לכעבענ אזֲא לָאמ ַא
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 רע טָאה ,רעטנוא ךיז ביג ךיא; ןרעלקרעד טוורּפעג סע רע טָאה ,סע טלייצ
 ..ןרערט סעמַאמ רעד ןופ ןברק ַא :געווסיוא רעדנַא ןייק עז ךיא ,ןבירשעג
 ןדירפוצ ןצנַאג ןיא טינ ,טזייו סע יװ ,ןילַא ןצרּפ טָאה גנורעלקרעד עקיזָאד יד

 וצ לטיּפַאק ַא ךָאנ ןבירשעגוצ לסיב ַא רעטעּפש טָאה רע ןעוו ןוא .טלעטשעג
  רעטָאפ םעד ךיז ןבעגרעטנוא טכייל ןייז רע טָאה ,(*תונורכיז דנַאב ןטשרע םעד
 ןקיטלָאמעד ןייז טימ ןדניברַאפ טוװרּפעג ,ךודיש ַא יװ ןינע ןברַאה ַאזַא ןיא

 ךיא; .."ןרערט סעמַאמ, רעד טימ טנגונאב טינ רעמ ךיז ןוא דנַאטשוצ-טימעג
 -- ,רעטָאפ סהלכ ןיימ ,דלעפנטכיל הדוהי לאירבג טימ ןעמוקנעמַאזוצ ךימ לעוו
 טימ ,טרעהעג ךיז טָאה סע יװ ,שטנעמ ַא ןוא ףָאסָאליפ ַא ,רעקיטַאמעטַאמ ַא
 עוייב עניימ עלַא ןשטייטסיוא ןיוש רימ טעװ רע -- ?ןשינעטנעקא עסיורג
 עלַא ייז גייל ךיא ןוא .ןרעפטנערַאפ טלעוו ןוא טָאג ןגעוו ןגַארפ עלַא ;תומולח

 טכַארט הלכ רעד ןופ ...םיא טימ ךיז ןענעגעגַאב ןטשרע םוצ זיב ןורכיז ןיא ּפָא
 ריא רָאנ ,הלכ יד ,יז טינ ןייז לָאז ,ןרק רעד ,רקיע רעד יװ ױזַא *..,טינ ךיא
 קידלודעגמוא זיא רע .."ןחישמ ףיוא יװ גָאט-הּפוח ןפיוא טרַאוװא רע ...רעטָאפ
 ..ןעמוק טעוװ (דלעפנטכיל) תוקפס ןופ רעזיילסיוא רעד, סָאװ ,רַאפרעד זיולב
 ןייז זיא סָאװ ןוא רעוו ,עגַארפ יד יו רעמ ,סע טסייה ,םיא ןרעטַאמ תוקפס יד
 בייהנָא ןיא רָאנ עקַאט סע זיא .לכש ןפיוא טינ סע ךיז טגייל סעּפע .עטרעשַאב
 רעקיורמוא ץלַא -- ,רע טלייצרעד יֹױזַא -- ,גָאט-הּפוח םוצ רעטנענ סָאװ ,ױזַא

 ןוא לקעדצרַאה ןרעטנוא ךיז ןקעװ תומולח ערעזייב ץלַא ,טכַאנ ייב ךיא ףָאלש

 יז ביוא ןוא ?גיוא ןייא ףיוא עדנילב ַא זיא הלכ יד ביוא ןוא :ףױרַא ןעמיווש
 -סיוא ןייק טינ ,ענעבילקעג ןייק טינ ,עטבילעג ןייק טינ ,הלכ ַא --- ןוא ?טמָאל

 סנקעדעב תעשב לעװ ךיא זַא ,ןייז טעוו סָאװ (לָאמ ַא רעדיוו) ןוא .,.,עטלייוועג
 ."?שיגעעזרַאפ ַא ןעזרעד

 ןייז רַאפ ןריסנעּפמָאק וצ ךיז רעדָא ןייז וצ םקונ ךיז ידכ יו ױזַא ןוא
 רענייא ןיא םיא ייב טביילב ,ןרָאװעג טקירעדינרעד ױזַא זיא סָאװ ,ץלָאטש

 "ןטרעלקעגפיוא; ןעיירפ ןייז סנטסקיצניוװ ןרירטסנַאמעד וצ טכַאנ רעזָאלּפָאלש ַא
 הלכ רעד ןרעשּפָא ןזָאל וצ טינ ,גָאט-הּפוח ןיא ןטסַאפ וצ טינ ןוא -- קנַאדעג
 .לטייש ַא ןוא דנַאברָאה ַא ןגָארט ריא ןזָאל וצ טינ ןפוא םושב ןוא רָאה יד

 -- הנותח ברע ןופ תינעת םעד ּפָא טינ רע טיה רָאנ טינ .רע טוט ױזַא ןוא
 -- םיא ןיא טציז סָאװ "ץעגייש, םעד ,רעפיטש םעד יירפ ןצנַאג ןיא טזָאל רע
 קינַאג ןפיוא הּפוח רעד רעטנוא ןופ רע טפיולטנא לדנגער ןיילק ַא בילוצ ןוא

 עקידנענערב יד טימ ,רמז-ילכ יד טימ הלכ יד ןוא -- בוטש רעד רַאפ ףױרַא
 -גטכיל הדוהי לאירבג ןטלכיימשעצ ביל ,םעניילק ןטימ ,הּפוח רעד טימ ,תולדבה
 טסיירטעג ןבָאה ןיײלַא ךיז לָאז רע יוװ ױזַא .ןעמוקעגכַאנ םיא ןענייז ןדלעפ
 ..יז טריפ רע ?ןליװ ןייז ןָא -- הּפוח רעד וצ םיא ןויפ ייז טינ :טייחרעמוטש

 טָאה סנגרָאמ וצ ..טרעדנעעג טינ רָאה ַא ףיוא עגַאל יד רעבָא טָאה טָאד

 "שידיי גַאלרַאפ רעקרָאי-ינ ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא זיא לטיּפַאק רעקיזָאד רעד (*

 ,ןבעל סָאד, גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא רע .ןייֹרַא טינ

 עניימ , וצ בָאנוצ ַא יו םערָאפכוב ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךָאנרעד זיא ןוא ,4

 -עג ןרעוו ןטָאטיצ עקידרעטייוו ערעזדנוא .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ןיא ?תונורכיז

 .עבַאגסיױא רעד טָא ןופ עקַאס ןעמונ
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 יורג ַא ,סיוא ןיילַא ךיז טקירד רע יװ ,"םיא טקעװעגנָא  ןוזטסברַאה עקרַאטש יד

 עדנילב ןייק *?ןצנַאג ןיא סע זיא סָאד ?ןיוש ןוא; :ןריהעג ןיא קנַאדעג ןקידנכירק

 יז טָאה טמָאלעג ,ןעוועג טינ יז זיא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ,גיוא ןייא ףיוא

 -ניילק ףךעלטנייװעג ץנַאג ַא ןעװעג יז זיא ,תונורכיז סעצרּפ טול ,טינ ךיוא

 יז זַא ,תודע טגָאז ןיוועל רעטעפ ןייז שטָאכ ,בייו שיזדָאמטלַא ןוא קידלטעטש

 יז זַא ,טלַאה עשוהי הנוי רעדורב רערעגנַיי ןייז ןוא (="ןירענעק א; ןעוועג זיא

 ןייז ןבעגרעביא ןזָאל ןײלַא ןצרּפ ריִמָאל רעבָא ,**"עטעדליבעג א? ןעוועג זיא

 . "יא טגיל טפלעה ענעמוקַאב טשרע ,עטייווצ ןיימ , :גנומיטש *עקידסנגרָאמוצ,

 סָאװ עבלעז סָאד טכַארט ןוא -- טינ רשפא ןוא -- טפָאלש ,טקעדַאב ּפָאק ןרעב

 רָאג יז טנייוו טכייליפ ...גָאטײװצרַאה רעמ טימ ,רעקידוועמעש טכייליפ ,ךיא

 זדנוא ףיוא תונמחר רָאלק טינ ַא ןָא גנילצולּפ ךימ טּפַאכ סע ןוא ,ליטש רעד ןיא

 ."ץענ ןייא ןיא ןעלּפַאצ ךיז ןלעװ סָאװ ,ךעלשיפ ייווצ ףיוא סעּפע יװ ,ןדייב

 -ַאז ןיא טסעק ףיוא ןרעטלע ענייז ייב ןסעזעג ייז ןענייז טייצ עסיוועג ַא
 ןבעגעג םיא טָאה רעווש ןייז סָאװ ןדנ םעד ןסעגעגפיוא טָאה רע זיב ,שטשָאמ
 םורַא זיב 1870 ןופ) רָאי סקעז ַא ייב ,(*י*ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןבילבעג זיא ןוא
 ןוא הנויח ןופ לַאװק ןטמיטשַאב ןייק קידנבָאה טינ טגָאלּפעג ךיז רע טָאה (6
 טנעָאנ טינ לָאמ ןייק םיא זיא סָאװ ,יורפ רעד טימ ץענ ןייא ןיא ךיז קידנלּפַאצ
 ןוא בקעי ,ןיז ייווצ ייז ייב ןרָאװעג ןריובעג ןענייז טייצ רעד ןיא .ןרָאװעג
 ןבָאה ייז .עלהפוע ןַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןברָאטשעג זיא בקעי .ןַאיצול
 -ריב ַא וצ ףתוש ַא ןעועג טרָאד זיא ץרּפ ,רעמזיוצ ןיא טניווװעג טלָאמעד
 .ערעדנַא טימ תופתושב לימ ַא ןטלַאהעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .יירעיורב
 ןיא האובת טלעטשעגוצ טָאה סָאװ ,רעטעפ ַא סושָאטַאּפָא .* טלייצרעד סע יו

 ךיז טגעלפ ,טפעשעג ןיא טשימעג טינ יו טעמכ ךיז ץרּפ טָאה, ,לימ רעד
 טימ לוויטש רָאּפ ַא ,קישַאד םענעױיקַאל ַא טימ לטיה ַא ןגָארטעג ,ןענעמתח רָאנ
 -כַאילש רעגנוי ַא יו ,*םָאנָאקע; ןַא יו רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא ,סעװעלָאכ עכיוה
 (56++ ,,"ץישט

 רע יװ םעד ךָאנ ןַאמטפעשעג ַא ןרעװ טלָאװעג רעדָא ןרָאװעג זיא ץרּפ
 ךעלטעטש יד ןיא םיקסע ײלרעלַא טוװּורּפעגסױא טָאה רע .טסעק ןופ ּפָארַא זיא
 עסיורג ןייק רעבָא ?טַאהעג רע טָאה הרירב ַא ,שטשָאמַאז ןוא (6++*ײ*טּפַא םורַא
 סָאװ ווירב ַא ןיא .טגָאמרַאפ טינ ,טזיוו סע יװ ,רע טָאה רחסימ וצ ןטייקיעפ
 םענייא ,רעמזיוצ ןיא ףתוש םענעזעוועג ןייז וצ ןבירשעג 1899 ןיא טָאה רע
 טפור ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא רעכלעוו ,רעבליז ןעמָאנ ןטימ
 עכעליירפ רעבָא ,עמערָא רעייז ,עמערָא עטלַא יד, ףרָאי רערעמזיוצ יד רע

 ,28 'ז ,קרָאיײוינ ,"ץרּפ, :ליזיימ .ג (*

 .30 'ז ,טרָאד (**
 .305 'ז ,19237 ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ :גרעבטלַא השמ (5+*

 ,43 1915,  ,קרָאיײוינ ,"ןבעל ןּוא רוטַארעטיל , (655*
 (1951 רעבמעטּפעס ,"טסָאּפ .דיי רעדַאנַאקג ןיא) תונורכיז לטיּפאקק ַא טױל (פפפ**
 עצנַאג, טּפַא םורַא ןוא ןיא טניוװעג ןבָאה ץרּפ לָאז ,טוגָאק דוד םענייא ןופ טֹּפַא ןגעוו

 ײלרעלַא ןוא ןטייקכעלטקניּפמוא טימי לופ ןענייז תוגורכיז סטוגָאק רעבָא ,"רָאי ףלעווצ |
 .ןזָאלרַאפ טשינ ייז ףיוא ךיז ןָאק ןעמ ןוא -- ,תוישעמדָאבכ
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 ןבָאה רעמזיוצ ןופ "ןטייצ עכעליירפ רעבָא עמערָא; יד טָא ױזַא יו ,(+?ןטייצ

 בקעי טלייצרעד "גנורעניארעד רעטרעגלַאװרַאֿפ ַא; ןיא טָאה ,טקידנעעג ךיז

 ןיא טעברַא יד טליײטעצ ךיז ןבָאה ,טלייצרעד רע טָאה ,םיפתוש יד; .ןָאזעניד

 -- ץרּפ ןוא ,יירעיורב רעד טימ טעטלַאװרַאפ טָאה רעבליז רעה רעד :טפעשעג

 ןיא ןָאטרַאפ רעדָא ,טסעג ענייז טימ ןעמונרַאפ ..."םיחרוא תסנכה; ןייז טימ

 / "רַאפ וצ חסּפ רַאפ ןסעגרַאפ לַאמ ַא ץרּפ טָאה ,ןטעברַא עשירַארעטיל ענייז

 ןגעװ ךיז טָאה ןוא םירישכמ עריא עלַא טימ יירעיורב ןייז ץמח ןיא ןפיוק

 ,טכַארטעג גנַאל טינ טָאה רע .שיט-רדס םייב ,טכַאניב טשרע טנָאמרעד םעד

 ,רעלכיײּפש ןופ ןוא יירעיורב רעד ןופ ןעלסילש עלַא יד ןעמונעג רדס ןכָאנ
 ןעלסילש יד וצ טמענ ,יבר -- :טגָאזעג ןוא בר םוצ ןגָארטעגקעװַא ייז טָאה

 טוט ,ןפיוקרַאפ וצ ץמח ןיא ריב סָאד ןוא יירעיורב ןיימ ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 ןיא ץרפ טָאה בוט-םוי ךָאנ -- ."ןיד ןוא תד ןטיול בוט-םוי ךָאנ טימרעד

 ריב טָארָאפ ןצנאג םעד טזָאלעג ,ןיד :תיב ןצנַאג ןטימ בר םענופ טײהנזעװנַא

 רעד יוװ ױזַא ןסינעג םעד ןופ םענייק טזָאלעג טינ ןוא ,ךייט ןיא ןסיגניירַא

 ,ןצנַאג ןיא לַאטיּפַאק ןייז יו ,סיורג ױזַא ןרָאװעג ייברעד זיא ןדָאש ןייז .זיא ןיד

 "חרוא-סינכמ, סיוא ,"רעיורב ריב, סיוא ןרָאװעג רע זיא םעדכָאנ ץרוק ןוא

 .טרובעג ןייז ןיא קעװַא קירוצ זיא רע ."םיחרוא תסנכה? רערעמזיוצ ןייז ןיא

 יו טרָאד םיחרוא תסנכה עטלַא ןייז קירוצ טריפעגנייא ןוא שטשַאמַאז טָאטש |

 | | (+*?עשרַאװ ןיא -- רעטעּפש ךיוא
 טָאה רע זַא ,טקירדעג ױזַא ןעוועג לעירעטַאמ רע זיא 1874--1872 ןיא

 -רַאװ ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,ןדלעפנטכיל רעווש ןייז ןופ ןעגנַאלרַאפ טזומעג

 ןענָאק לָאז רע ידכ ,לכור 20 ןופ בוח ַא סעּפע ןרעקמוא םיא לָאז רע זַא ,עש

 וצ רע טביירש ,טציא בָאה ךיא, :עשרַאװ ןייק ןרָאפ ןוא שטשָאמַאז ןזָאלרַאפ

 וצרעד ןבָאה ךָאנ לָאז ךיא ןעוו ןוא ,עירעטלַאהכוב טקידנעעג ,רעווש  ןייז

 ץלַא וצ טגיוטעג טלָאװ ךיא זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,קיטקַארּפ שדוח ןייא שטָאכ

 .?ףלעטש ַא ןגירק ךיא לע עשרַאװ ןיא זַא ,ףָאה ךיא (ןוא)

 ןיא ןוא -- װָאבַארג ןיא ,רעמזיוצ ןיא ,טּפָא ןיא יוװ יױזַא ,שטשָאמַאז ןיא

 -עפָאה םוש ןייק רע טָאה ,הסנרּפ טכוזעג טָאה רע ּוװ ,ךעלטעטש ערעדנַא עלַא

 ןָאט ךיא ןָאק ןעד ךָאנ סָאװ, :ןענעדרָאוצניײא לעירעטַאמ ךיז טַאהעג טינ גנונ

 ןקיבכלעז םעד ןיא רע טביירש *?ןָאטעג טינ ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,שטשָאמַאז ןיא

 -לעז רעד ןופ טמַאטש סָאװ דיל ַא ןיא ךיוא ,ןדלשפנטכיל וצ ווירב (ןשיערבעה)

 ,שיערבעה ןיא טצעזעגרעביא ןוא שיליוּפ ןיא ןבירשעג) ,דיל ַא ןיא ,טייצ רעקיב

 רע טגערפ ,"סקיא םַאדַאמ ןופ גָאט-ןריובעג םעד דובכלע (טרעקרַאפ רעדָא

 ..החמיש ריא וצ ןקיש ריא רע לָאז סָאװ ,שינָאריא בלַאה ,טסנרע בלַאה

 ףסכ ןינק ישלה
 .ןיע אשא תעכ
 יתחלצב רבכ הז םא
 ?ןיא הרוגא ףא

 .182 'ז ,192/ ,רעטעלכיַאװיי רעמוניץרפ (*

 -ליוו ,ָאשיצ גַאלרַאפ ,"קיטירק רעד ןופ טכיל ןיא ץרּפ ,ל .י, טול טריטיצ (**
 .197--196 'זז ,1940 ,עג
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 ,תעדומ ךל יתכרבו
 ?םיתפשב קשפא המל
 ,שולחה יטע רורא
 !םייתעבש -- יינע

 ענעשעק ןיימ ןיא זַא ,טלעג טסָאק סָאװ הנתמ ַא ןגעו ןטכַארט ךיא לָאז)

 -ַאב ריד ךָאד זיא גנושטניווקילג ןיימ רעבָא ?ןשָארג ןייק ָאטינ גנַאל ןיוש זיא
 -רַאפ לָאמ ןביז ,ןעּפ עכַאװש ןיימ ןייז לָאז טכולפרַאפ ?דייר יד סָאװ וצ :טנַאק

 | : ,(*טיײקמערַָא ןיימ טכולפ

 ןיא טָאה רע ףורעפ עשיפַארגָאיבָאטױא ןעוועג קפס םוש ןָא ןענייז סָאד
 קידארומ טָאה רע .המשנ רעד ייב הטווּפ ןייק טַאהעג טינ עקַאט טייצ רענעי
 סָאד טָאה טסיזמוא טינ ..טייקמערָא רעטכולפרַאפ לָאמ ןביז רעד ןופ ןטילעג

 טקישעג 1874 ןיא טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשיליוּפ טפעה םעד וצ דילטײלגַאב
 ,ךיל עטריטיצ סָאד ךיז טניפעג טרָאד סָאװ ןוא גרעבטלַא השמ רעטעפ ןייז וצ
 ןטכיולפיוא רימ רַאפ טעוו'ס ןעוו .ןוא..; :רעטרעוװו יד טימ ןזָאלעגסיױא ךיז

 (רעדיל ענייז וצ ךיז טדנעװ רע) ךייא רַאפ טעוװ רשפא .,,טפנוקוצ ערעסעב ַא
 טַאהעג טלָאמעד טָאה רע (+**?טָאג ,ןייז סָאד טעוװ ןעוו --- רעסעב ןייז טלָאמעד
 לָאמ ַא 1874 םורַא זיא רע זַא ןוא ..."טפנוקוצ רערעסעב;? ַא ןיא הנומא קיצניוװ
 ,טייקטרעדורעצ-ןוורענ רענײמעגלַא ןייז תמחמ ,רע טָאה ,ןרָאװעג קנַארק טסנרע
 ּפָאק ןוא ןגָאמ ןופ גָאטיײװ רעכעלקערש ַאק ;ןיוש טמוק טיוט רעד זַא ,טניימעג
 ַא וצ גנוקרעמנָא ןַא רענייז ןיא רימ ןענעייל --- טכַאװשעגּפָא ױזַא ךימ טָאה
 ."טיוט ןרַאפ ןקערש ןבױהעגנָא ךיז בָאה'כ זַא -- טייצ רענעי ןופ דיל ןשילױּפ
 -סירָאמוה ַא שילױּפ ףיוא ןבירשעגנָא רע טָאה ,קערש רעד וצ הלוגס ןימ ַא יװ
 לקנוט ,(***שטייד ףיוא ןיילַא ךיז ףיוא עיפַאטיּפע ןַא ןוא *טיוט םוצ; דיל שיט
 ןביילג לָאז ןעמ ביוא ..טרַאװנגעק יד -- ךָאנ רעגרע ,טפנוקוצ יד ןעוועג זיא
 ןיא ענעצס ןימ ַאזַא טניווועגייב ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא רע לָאז ,ןדרַאנייד םירפא
 ("ץרּפתה;) ?ןסירעגנײרַא ךיז, ןבָאה לָאז ץרּפ :עשרַאװ ןיא גנוניוװו סדלעפנטכיל
 ביוא טיורב לקיטש ַא רימ טיג ,רעווש, :יירשעג ַא טימ רעמיצ ןיא םיא וצ
 "!רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןגיוא יד ןיא ךייא רַאפ ָאד לָאז ךיא ,טינ טליװ ריא

 ןילק ַא לרעמלַא ןַא ןופ ןעמונעגסױרַא ןבָאה רעפטנע ןַא יװ לָאז דלעפנטכיל
 ןופ ןמָאלעגסױרַא ןבָאה טימרעד לענש לָאז ץרּפ סָאװ ,טיורב ץרַאװש לבעל

 טרפב ,ןזָאלרַאפ טינ קרַאטש ךיז ןעמ ןָאק תונורכיז סדרַאנייד ףיוא ,ןונ ,(+++יזיוה
 ןעוועג זיא סָאד; זַא ,טביירש רע .עטַאד עטפַאהלפייווצ ַא ןָא טיג רע זַא ,ךָאנ
 רעמ ןעוועג טינ ןיוש דלעפנטכיל זיא טלָאמעד רעבָא ,(1877) ז"לרת רָאי ןיא
 ןרָאי יד ןיא לָאז ץרּפ זַא ןסָאלשעגסיױא טינ זיא רעבָא ללכב .רעווש סעצרּפ
 לַאװק רעקיצנייא ןייז ּוו ,עשרַאװ ןיא טרעגנוהעגרעטנוא ןבָאה 5
 רע ןעוו ,1877 ןיא זַא ,ןסייוו רימ .סעיצקעל עשיערבעה ןעוועג ןענייז הסנרּפ ןופ
 ץלַא ןעוועג ךָאנ רע זיא ,שטשָאמַאז ןיא רוטַאקָאװדַא טריציטקַארּפ ןיוש טָאה

 ,201 יז ,19237 ,רעטעלביָאוויי רעמוניץרּפ (*
 ,195 יז ,טרָאד (**
 ,200 יז ,טרָאד (***
 ,56 'ז ,(1920) ףרת ,סנילרא-וינ ,2 'ב ,ימע תב תונורכיז (6***
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 ןייז ןופ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןדנ לבור 500 יד ןוא ,תובוח ןיא טקנוטעגנייא
 ןפיוקוצסיוא ףיוא קעװַא םיא ייב ןענייז ,םיובלגניר ענעלעה יורפ רעטייווצ
 (=.,ןדלוש ענייז ןופ ךיז

 ןליפעג יד טקרַאטשרַאפ םיא ןיא טָאה עגַאל עלעירעטַאמ עטלפייווצרַאפ ןייז

 ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ןליפעג יד ,ןבעל םוצ לוטיב ןוא טייקרעטיב ןופ
 ביל תמאב טָאה רע עכלעוו ,"הברוח רעד ןופ הלכ; יד סָאװ טייצ רעד טניז םיא

 םיא תעב ,ןרעדנַא ןַא טימ הּפוח רעד וצ טריפעג עריא ןרעטלע יד ןבָאה ,טַאהעג
 דמערפ םיא ןוא רעטנַאקַאבמוא רעד טימ טכַאמעג הנותח ןרעטלע ענייז ןבָאה
 סָאװ ,יורפ ַא טימ *ץענ ןיא ךיז ןעלּפַאצ, סָאד .דלעפנטכיל הרש רענעבילבעג
 -רעביא ןייז ןעגנוווצעג סָאד ןוא ,ןרָאװעג ביל ןוא טנעָאנ טינ לָאמ ןייק םיא זיא
 ןוא הלכשה ,הרות ןופ ןבעל ַא ןעוועג זיא סָאװ ןבעל-טנגוי ןייז ןופ ןייגוצ
 עקידלזמילש ךָאנ וצרעד ןוא עקידעכָאװ ןופ טלעוו ַא וצ ןעיירעפיטש עשלגניי

 ןטייוצ ַא וצ ,סיזירק ןטסקיניװעניא ןטייוצ ַא וצ טריפעג ןבָאה -- ןטפעשעג
 סָאװ רעד -- ,רעטשרע רעד יװ רערעווש ןעוועג רעכיז זיא סָאװ ,ךָארברעביא
 י-תיב רעזדנוא, ןֹופ "שרדמ-תיב רעייזק ןיא ןייגרעביא ןופ ןעמונעג ךיז טָאה
 ,תוקפס עכעלנייּפ ןופ דָאירעּפ ַא ןענַאטשעגנָא םיא ייב זיא טלָאמעד ."?שרדמה

 ןפָאלש טזָאלעג טינ ןוא רעפטנע ןַא טנָאמעג ןבָאה סָאװ סענַארפ ןופ טייצ ַא -

 ,תוקפס ןייק ןוא סעגַארפ ןייק וליפא רעמ ןעוועג טינ ןיוש ןענייז טציא .טכַאנייב
 ענדונ ַא ,טיקטסוּפ סעּפע --- ךס ַא רעגרע זיא סָאװ סעּפע ןעוועג זיא טציא
 ןדלעפנטכיל ףיוא טרַאװעג טָאה רע זַא ,סע זיא גנַאל יװ ,.,טייקטקידיילעגסיוא

 ,טסייוו רע :ןגערפ םיא לעוו'כ, :רעזיילסיוא ןַא סעּפע ףיוא יו ,חישמ ַא ףיוא יו
 -- ?רעזיילסיוא; ןייז טנגעגַאב ךעלדנע רע טָאה טָא ןוא .."ןסיוו ץלַא זומ רע
 תולאש ףיוא תובושת ןייק ,טגערפעג טינרָאג ןדלעפנטכיל הדוהי כָאה ךיא ןוא;

 רעייז ,טײקיטפַאז ןוא ןבעל רעייז ןבָאה ןײלַא תולאש יד ןוא ,ןעמוקַאב טינ

 -גייא ,זָארג דליו טעּפש ַא ךיילג ןענייז ,ןריולרַאפ טייקרעטיב ןוא טיײקברַאה
 ןיא ,רימ ןיא ץעגרע ךיז טליונקרַאפ ןוא ,ןרָאװעג טקלעװרַאפ ןוא ןּפמורשעג
 ,גנַאל ,גנַאל ןגיל ןלעװ ייז ּוו ,ףיט רעד ןיא ,ץרַאה ןופ לרעמעק רעטצניפ ַא
 עקיבייא ןלעװ ןוא ןעמוקַאב טכיל יינ ןוא יוט םעיינ ןסיורד ןופ ןלעװ ייז זיב
 םענייק ןופ טינ ,קידנפָאה טינ ,קידנטרַאװ טינ רעפטנע ןייק ףיוא ,ןביילב ןגַארפ
 םעד סיוא רע טקירד -- ?*עבש .."למיה ןיא םענייק ןופ טינ ,דרע רעד ףיוא
 הנותח רעד ךָאנ דלַאב זיא רע ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ-טימעג ןזָאלסגנונעּפָאה
 ;ןלַאפעגניירַא

 "רעניא רעבָא ,טינ טגלָאפ ,,,ליומ סָאד ;ןפייפ ףרַאד ןעמ !שירַאנ ץלַא ,"עב;
 ,שטשָאמַאז ףיוא ..ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ףיוא רקפה לקיטש ַא ךיז טײרּפשעצ ךעל

 טעוו סיינ סעּפע זיב -- עשרַאװ קירוצ ןוא ןלױּפ-סיורג ,עשרי-װ ,רעמזיוצ ,טּפַא
 ..."ןעמוק

 רענעי ןופ ןרוּפש עסיוועג רעבָא ,רעטעּפש ןעמוקעג עקַאט זיא סיינ סעּפע
 רע יו ,ןענייז ,"רקפה לקיטש; םענעי ןופ ,2ףייפ, םענעי ןופ גנומיטש-קזוח
 ךיז טעװ ןטפירש עניימ ןופ ליפ ןיא; ןוא -- םיא ןיא ןבילבעג ,טגָאו ןיילַא

 ,45 יז ,1935 ,עשרַאװ ,ןצרּפ םורַא :סקַאליץרפ ַאזָאר (*
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 סָאװטע :ןכילג רעד ןוא קזח ,דמלמ רעמלעכ רעד :"ףייפ רעד ,רע טגָאז ,ןרעה

 ַא ןיא ךיוא ןרעה ןזָאל טזומעג ךיז טָאה ןופרעד סעּפע ..."?מיירטש ןיא ןופרעד |

 ןײרַא ןענייז סָאװ ןוא 1874 םורַא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןזרעפ עשַיערבעה לייט

 :רעגייטש ַא ;1877 .,עשרַאװ) "םינוש םירישו רישב םירוּפיס; ןיא

 םינומה ,םינומה תורתסנ םדא בלב
 ,הנפצ ףונצי ךוע םימלענ תושגרו
 םינומטמ אצמת וב ,םיריפס אצמת וב
 (2 יז) ...הפרש ירה םגֹו חדקא יבא ֹוב

 ןעועג זיא ץרַאה ןגייא ןייז ,ללכב ץרַאה עכעלשטנעמ סָאד זיולב טינ

 ןוא (ןליפעג ענעגרָאברַאפ) "םימלענ תושגר, עלַא יד טָא טימ לופ טלָאמעד
 רעטנלע רעד ןעוועג סע זיא ןיילַא רע .תוריתס עטסקינייװעניא עלַא יד טָא טימ
 ,זיא ץלַא טינ .."ירבע ררושמ ייח; עמעָאּפ רעד ןופ דלעה רעטלפייווצרַאפ ןוא
 -נלעטש ןוא רעשיטַאמַארדָאלעמ רעד טָא ןיא שיפַארגָאיבָאטױא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא ָאד קפס םוש ןייק ןָא ןענייז סע רעבָא ,ןזרעפ ןיא גנולייצרעד רעשיריל זייוו

 -ייועניא ןייז ןופ ןטנעמעלע ,ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא ןיא יו ױזַא ,ריא

 .עיפַארגָאיב רעטסקינ



(6 

 טירמ עשירַארעטיל עטשרע

 גנוקרעמַאברָאפ (א

 רע ?ןוװרּפ עשירַארעטיל עטשרע ענייז טכַאמעג ץרּפ טָאה ןעו ןוא יו
 ןיא (ג ןוא שידִיי ןיא (ב ,שיערבעה ןיא (א ןכַארּפש יירד ןיא טכַאמעג ייז טָאה
 םעד ןגעו סעּפע זדנוא טגָאז ךיז רַאפ ןילַא טקַאפ םצע רעד טָא ...שילױּפ
 זדנוא טיג רע .ןפַאש סעצרּפ ןופ טסייג ןקידנריטנעמירעּפסקע ןוא ןשימַאניד
 -רעגנוי ךיז ןפרַאװ ןייז ...ןשינעכוז עקיבייא ענייז ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ךיוא
 יד ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ קשח ןייז ץוחַא זַא טזייוו ןושל וצ ןושל ןופ טייה
 ןעװעג רע זיא ,ןליטס ןוא ןעמרָאפ ,ןוויטָאמ ,ןעיידיא םינימ עטסנדיײשרַאפ
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמורטסניאידַארּפש יירד עלַא ןווורפוצסיוא ןלעב ַא ךיוא
 ,תושר ןייז ןיא

 -ידִיי רעד ןוא רעשיערבעה רעד ןיא בשות ַא ןרָאװעג זיא רע ךָאנ רעדייא
 טָאה רע .דנַאל-שילױוּפ ןיא סעיסרוקסקע טכַאמעג רע טָאה ,רוטַארעטיל רעש
 ךיױא זיא רע יװ ױזַא ,(*טשרעהַאב ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ ךַארּפש עשילוּפ יד
 ליטס ןייז לָאז ךָאד ;טיהעגּפָא ןוא טינעג גונעג ןעוועג טינ ךָאנ שיערבעה ןיא
 --- ,קימַאניד עקרַאטש ַא; ןזיװעגסױרַא ןבָאה ,שלערבעה ןיא יוװ ױזַא ,שילױּפ ןיא
 ןוא ךַארּפש רענעקורט ,רענעריּפַאּפ רעד ךרוד געװ ַא ךרוד ךיז טכערב רע
 ,"(**טייקשירפ לסיב ַא (ריא ןיא) ןײרַא טגנערב

 סרעביירש עלַא טעמכ :טינ סיינ ןייק זיא סָאד -- רעדיל ןופ ןָא טבייה רע
 עטסקינייװעניא ןייק טינ לָאמ טּפָא טָאה קיריל-טנגוי רעייז רעבָא .ןָא ױזַא ןבייה
 ,דילטנגוי סעצרּפ ןעװעג זיא שרעדנַא .ךיא ןשירעפעש ןטכע רעייז וצ תוכייש
 טינ זיא סָאד זַא ,טליפעג ,לָאמ עלַא טינ וליפַא ןעוו ,טפָא ךיז טָאה םיא ןיא
 רַאפ ,טייקיורמוא רעשלגנִיי רַאפ גנַאגסױא ןַא ,ןעמַארג ןיא ?יּפש ַא ױזַא םתס
 -טנגוי סעצרּפ ןופ ךס ַא ןיא ,ןיינ .תוחוכ עטצונרַאפ-טינ ןופ עפש רעכעלטנגוי
 רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,סעּפע ןיוש ןעוועג זיא קרעוו
 ,ןפַאש ןקידרעטעּפש ןייז ןופ לדנרעק

 ,196 'ז ,1927 ,ענליוו ,"רעטעלביָאװיי, רעמוניץרּפ (*

 ,197 יז ,טרָאד (**
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 ףעד רַאפ קיטכיו ,רעבירעד ,ןענייז טירט עשירַארעטיל עטשרע ענייז

 -סנבעל ןייז רַאפ זיולב טינ ,טסנוק-טרָאװ .רעקיכַארּפש-ייװצ ןייז ןופ עטכישעג

 .עטכישעג

 רעדיל-טנגוי עשיליוּפ (ב

 ןייז רַאפ ןיולב טשינ ןפַאש ןשירַארעטיל סעצרּפ ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 טיהרעגנוי טָאה רע סָאװ ,ןרעפ יד טנַאסערעטניא ןענייז ,עטכישעג-סנבעל
 ,(*שילױּפ ןיא ןבירשעג

 ,טנַאה רענעגייא ןייז טימ ןבירשעג ,רעדיל עשיליוּפ ענייז טימ טפעה ַא

 טניירפ עכעלגנעלסנבעל ענייז ןופ החּפשימ רעד ייב ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא
 טנעייל -- "טלַאהניא םענעדיישרַאפ ןופ רעדיל; .גרעבטלַא ענילָאּפ ןוא השמ

 ןטנוא ;טפעה םענופ טייז רעטשרע רעד ףיוא ,ןביוא טפירשפיוא עשיליוּפ יד ךיז
 ,(***1874  ,וָאבַארג; :טייטש

 ,ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא שילוּפ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה ץרּפ ןעוו טַארוקַא
 ןביוהעגנָא טָאװה רע :רָאלק ,ןעז רעטעּפש ןלעו רימ יוװ ,זיא ךַאז ןייא רעבָא

 -רַאפ טוװורּפעג לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה רע יו םעד ךָאנ טשרע שילױוּפ ןביירש
 ןשיגָאלָאנָארכ ןייר ַא ןופ טלָאװ .םיזרח עשיערבעה ןוא ןורעפ עשידַיי ןסַאפ

 -נוא ןבייהוצנָא ןעוועג רעכיילג טקנוּפדנַאטש ,ןשיטענעג-שירַארעטיל ךיוא יו
 -וּפ ענייז ןופ טינ ,עשידִיי ןוא עשיערבעה עטשרע ענייז ןופ קילברעביא רעזד
 טינ ןוש רע זיא ,שיליּפ רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעװ .רעדיל ,עשיל
 סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןגנוי םעד ,גינייו .נ טיול ,לגנִיי ןייק רעמ ןעוועג

 ןוא טריזילַאנַא טָאה סָאװ ןוא םשה שודיק ףיוא ענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא
 עלַא יז ץרּפ טָאה -- ,שילױּפ ןיא רעדיל סעצרּפ טכעלטנפערַאפ לייט םוצ

 ךָאנ ה"ד ,דלעפנטכיל הרש טימ טַאהעג הנותח ןבָאה ןייז ךָאנ ןיוש טסַאפרַאפ
 רימ יוװ ,ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה רעדיל עשידִיי ןוא עשיערבעה תעב ,0
 יד ןופ טינ ןָא רימ ןבייה ןגעווטסעד ןופ .ןרָאי רע60 יד ןיא ןיוש ,ןעז ןלעװ
 יז טָאה רע שטָאכ ,רעדיל עשיליוּפ יד ןופ רָאנ ,עשיערבעה יד ןוא עשידִיי
 טָאה שיליױוּפ סָאװ ,רַאפרעד סע ןעוט רימ .ןביירש ןביוהעגנָא טשרע רעטעּפש
 -עגסיוא ךיז טָאה ןיילַא רע יװ ,?ןעוועג דמערפ --- ןטרָאװעגקעװַא; דלַאב רע
 ,(=*יןגרעבניצ .י וצ ווירב ןשיפַארגָאיבָאטױא ןַא ןיא טקירד

 ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאזיּפע רעצרוק ַא ןעוועג ,סע טסייה ,זיא שיליוּפ
 סע טָאװ רע יװ ,?טנעמָאמ רעלַאנָאיצַאנרעטניאק ַא) ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז
 רַאפ רעמעװקַאב שינכעט זיא --- (ווירב ןטנָאמרעד סָאװ רָאנ םעד ןיא ןפורעגנָא

 -טסניק רעמ םעד וצ .שיליוּפ ןיא עזָארּפ ךיוא ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע (*
 ןלעטש עקינייא ןענעכערוצ טפרַאדעג ןעמ טלָאװ עזָארּפ רעשיליוּפ ןייז ןופ לייט ןשירעל
 שינעעשעג רעקירעיורט ַא, ןופ גנובײרשַאב יד רעגייטש ַא .ווירב עשיליוּפ ענייז ןיא
 וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,?קיטקַארּפ רעשיטַאקָאװדַא ןייז ןיא
 -וינ ,"סעדער ןוא ווירב , ליזיימ ןמחנ) הלכ ןייז ןעוועג זיא יז ןעוו ,םיובלגניר ענעלעה
 ,(64 יז ,טרָאד) 25 רעמונ םעניא עזָארּפ ןיא דיל סָאד רעדָא ,(40--28 'זז ,1944 ,קרָאי

 לָאמ ןייא טינ -- םעד ןיא ,1874 ןופ ץרּפ .ל .י ןופ רעדיל עשיליוּפ :גינייוו .נ (**
 ,204--191 'זז ,.טקָא-גיוא ,1937 ,"רעטעלביָאװַײ, רעמוניץרּפ -- ןטריטיצ ןיוש

 ,312 יז ,קרָאײוװינ ,"סעדער ןוא ווירב , (*
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 ךָאנרעד ןפרַאד טינ ןוא בייהנָא ןיא ךיילג טנעמָאמ םעד טָא טימ ןרעוו וצ קיט

 סעצרּפ ןופ גנַאג םעד ןופ גנוטכַארטַאב עשיטַאמעטסיס יד ןטימ ןיא ןסייררעביא

 ,ןפַאש-רוטַארעטיל ןשידִיי ןוא ןשִיערבעה

 -רוק ַא יו רעמ טינ ,טגָאזעג ךיא בָאה ,ןעוועג ןענייז רעדיל עשיליופ ענייז

 -- ,רעצרוק א .ןבעל ןשירארעטיל ןייז ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאזיּפע רעצ

 רע לָאז גינייו .נ טיול ,דָאזיּפע רעקילעפוצ ןייק טינ ,ןבעגוצ ךיא זומ ,רעבָא

 סָאװ ,םַארגָארּפ ַא ךיז טעברַאעגסיוא, ןבָאה ןיוש ןזרעפ עשיליוּפ יד טָא ןיא

 טגנילק --- ?םָארנָארּפ ַא, ,(*ןפַאש ןייז ןיא ןריזילַאער וצ העדב טָאהעג טָאה רע

 סגינייוו .נ ןיא ָאד רעכיז זיא תמא לייט ַא רעבָא .קידאמזוג וצ לסינ ַא רשפא

 -עג ןפַאש ןקידרעטעּפש סעצרּפ ןופ ןטנעמעלע עלַא טינ ריש; זַא ,גנוטּפױהַאב

 ,"ןגָאז וצ ױזַא ,ךיז ןקיּפסיוא םייב ָאד רימ ןעניפ

 סענייה ,ןָאט-ענייה םעד (ב ;טײקשיטַאמַארגיּפע סעצרּפ (א :ָאד ןעניפעג רימ

 ,שיטסַאקרַאס יא ,לַאטנעמיטנעס יא ןייז קיטייצכיילג ןייז ,?עינָאריא עשיטנַאמָאר,

 -ףײלַאב *עלַאקידַארק ריא ןוא קיטַאמעט עלַאיצַאס יד (ג :רעטיב יא ,סיז יא

 "רעד רעד וצ גנוגיינ יד (ה ;םזיױויטיזַאּפ ןשיליוּפ םענופ גנוקריוו יד (ד ;גנוט

 רָאמוה ןופ ןטנעמעלע (ו :(*יטרפב לבַאפ רעד וצ ןוא ללכב טייקשירעלייצ

 רעשידַיי רעד ןיא סָאװ ,וויטָאמ-עביל םעד (ז ןוא עריטַאס טּפיוהרעד ןֹוא

 ,סיינ ַא טעמכ ןעוועג ךָאנ טלַאמעד רע זיא רוטַארעטיל

 ןטנעמעלע עלַא טינ רעיש; ןופ טייוו ,ךיז טײטשרַאפ ,ךָאנ זיא ץלַא סָאד

 עקיטכיוו עכעלטע עשּפיה ןופ ךעלדנרעק רעבָא ,*ןפַאש ןקידרעטעּפש סעצרּפ ןופ

 ןיא ןטלַאהַאב רעכיז ןגיל טייקכעלנעזרעּפ רעשירעפעש סעצרּפ ןופ ןטנעמעלע

 ןענייז ןטקנוּפ ןביז עטנכערעגסיוא סָאװ רָאנ יד .שיליוּפ ףיוא רעדיל-טנגוי ענייז

 סעצרּפ ןופ *םַארגָארּפפ רעד וצ טרעהעג קפס םוש ןייק ןָא ןבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ

 םעד טצינעג טּפָא טָאה רע (א :טעטױװיטקַא רעשירָארעטיל רעקידרעטעּפש

 ןיא זיא םיא (ב :שיערבעה ןיא ייס ,שידִיי ןיא ייס --- ליטס ןשיטַאמַארגיּפצ

 רעשינָאריא-שיטנַאמָאר רעד ןעוועג טנעָאנ -- לַאפ ןדעי ןיא ,ןרָאא עטשרע יד

 ןיא (ד ןוא (ג ;שיערבעה ןיא "בגועה, ,שידִיי ןיא *ַארעצנַאמָאר;) חסונ-ענייה

 רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ןיא ,ןעוועג רע זיא ןבעל ןשירַארעטיל ןצנַאג ןייז ןופ ךשמ

 ,םזיויטיזָאּפ ןשיליוּפ םענופ ןעניז םעניא לָאמ ַא --- לָאקידַאר-לַאיצָאס ,סָאמ

 -עה ןוא עשידִיי ענייז ןשיווצ (ה ;םזיקלֲאפ ןשיסור םענופ טסוג םעניא לָאמ ַא

 ןעגנולייצרעד -- רעדיל ןענייז סָאװ ,עניױזַא ךס ַא ָאד ןענייז רעדיל עשַיערב

 זיא ,לשמ םענופ ,םערָאפ רעד וצ טינ ביוא ,ךות םעד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא

 ןפַאש ןשידִי-שיערבעה ןייז ןופ לייט רעסיורג א זַא ,ָאטינ קפס םוש ןייק ךָאד

 ןושל ףיוא דיל טקורדעג טשרע ןייז) ,קידלכועה-רסומ ,קידלשמנ ןוא -לשמ זיא

 םעניא רעדיל עשיליוּפ סעצרּפ ןגעו גנוקרעמַאב סיקצַאש בקעי 'רד ךיוא עז (*
 .172 'ז ,1946 ,טסברַאה ,קרָאייוינ ,?רעטעלביָאוויי , רעמונ-ץרּפ

 "ץַאק עמורפ יד, ןָא טנָאמרעד ,ןעלבַאפ -- רעדיל עשיליופ יד ןופ ענייא (**
 רעד, טסייה סָאװ לשמ רעד זיא סָאד .עזָארּפ ןיא ןכירשעג רעטעּפש טָאה ץרּפ סָאװ
 טלַאהניא םעד רעכיא טיג גינייוו .נ יו ,רעברַאּפש רעד, ."טסילַארָאמ א-- רעברַאּפש
 יד ןופ רָאנ ,ןכרַאל ןופ גנאזעג םעד ןופ טשינ טלַאה ,שידיי ףיוא לכַאּפ רעד ןופ
 ןײלַא ןוא -- ייז טרסומ ,סעבַאשז ןסערפ סָאװ ,ןעלשוב ףיוא סעכ ןיא רע זיא .סעבַאשז
 .."ןכרֲאל עכעלטע ףיוא ףיילג רע טסערפ
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 רעד ,רָאמוה םעד ןגעוו קיטכיר זיא ענעגייא סָאד (ו (לשמ ַא -- זיא שדוק
 ,ןסיורג א ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ייז :ויטָאמ ןשיטָאװע םעד-- ןוא עריטַאס
 ןטשרע םעניא רקיע רעד ,קרעוװו ענייז ןופ לייט ,ןטסערג םעד ןיא טינ ביוא
 ןסיורג ַא ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ייז :ויטָאמ ןשיטָאװע םעד -- ןוא עריטַאס
 .ןפַאש ןשידִי-שיערבעה ןייז וצ ריפניירַא

 סע סָאװ ,טימרעד קיטכיו רעבָא טּפיוהרעד ןענייז שיליוּפ ןיא רדעדיל יד

 םעניא טנַאמרעד ץרּפ סָאװ ,"רקפה לקיטש סָאד, קױַאטש ייז ןיא ךיז טליפ
 טגָאז ןילַא רע יוװ ,סָאװ ,2ףייפ, רעד --- ,תונורכיז ענייז ןופ לטיּפַאק ןטצעל

 -עשאלעגסיוא רעד -- ,"ןטפירש ענייז ןופ ליפ ןיא ןרעה ךיז, רע טעוװ ,ןטרָאד
 ױזַא טרירוקנָאק סָאװ ,רעכַאמ:קווח ןקידנליקּפָא םענופ המקנ יד ,ןביולג רענ

 | ,טסַאיװטנע ןטייה ןטימ םיא ייב טּפָא
 סָאװ ,רעדיל עשילױּפ יד ןופ םענייא ןיא רע טסַאּפש ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא

 טָאה ןבעל ערעטיב סָאד רעסיז ןכַאמ וצ ידכ גָאז וצ ױזַא ,"עביל, טסייה
 ןּפָארט ַא ןסָאגעגוצ טָאה רעבָא לווייט רעד ,טפַאשטניירפ טימ טסיזרַאפ טָאג סע
 רעד וצ דיל רעדנַא ןַא ןיא .(="עביל עקילייה; יד ןופרעד ןרָאװעג זיא ,הוואת
 ןבָאה ןלָאז ןזיוצנַארפ יד סָאװ ,לטימ-המחלימ םעיינ ַא סעּפע ןופ טייהנגעלעג
 יד ןוא ןוז יד טינ רעיש ןרעטשעצ וצ החוכב ןייז לָאז סָאװ ןוא ןענופעגסיוא
 רע ;רעטכיד רעד טינ רעבָא ,טנייו טלעװ עצנַאג יד, :רע טביירש --- :הנבל
 יװ ,זיא סָאװ ,ןַארַאפ זיא דיל שילױוּפ ַא ךָאנ (+=..רעקִיָאטס ַא זיא רע :טכַאל
 ,רעטכיד ַא ןגעוו טרָאד ךיז טדער סע :?עטעג ַאלַא םַארגיּפע ןַאא ,ךיז טפור סע
 סע ןעוװ ןוא ,סעזומ יד טימ טדיישעצ ךיז רע טָאה קילג עביל בילוצ סָאװ

 כינע עלַא יד טָא (+** ,,סוכקַאב םיא טסיירט ,עטבילעג ןייז ךיוא םיא טזָאלרַאפ
 ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ןצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןענייז ןעגנומיטש *ערעשט
 סָאװ ,ןרָאא עטלמוטעצ יד ןיא .ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז רעדיל עטנָאמרעד יד
 ,ןלַאפעגנייא לָאמ ַא טימ ץלַא זיא רימ ןיא, .,,1870 ךָאנ דלַאב ןענַאטשעגנָא ןענייז
 ,תונורכיז ענייז ןיא טייצ-ךָארברעביא ןוא גנַאגרעביא רעד טָא ןגעוו רע טביירש
 -- ?ץלַא;, ."ךיֹוה ןליק ַא רעטנוא לסייוו-רעייא ןזָאלבעגפױא ןוא ןגָאלשעגפיוא יו
 ןגעמרַאפ ןקיטסייג ןייז ןופ לייט רעשּפיה ַא .אמזוג ַא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא
 סָאװ ,תוקפס יד ןוא ןגַארפ יד ןופ ,ןביולג ןייז ןופ ,ןערב ןכעלטנגוי ןייז ןופ
 -- ,ןביולג וצ ,געוו רעטיירדרַאפ ַא ןוא רעגנַאל ַא שטָאכ ,געוו ַא ךיוא ןענייז
 ןרָאװעג טקלעװרַאפ ןוא ןּפמורשעגנייא רָאנ ,"ןלַאפעגנייא, ןצנַאג ןיא טינ זיא
 ןיא ,ץרַאה ןופ לרעמעק רעטצניפ ַא ןיא םיא ןיא ץעגרע ךיז טלױנקרַאּפ ןוא

 -עקיץרַאה םענופ טייקלקנוט רעד ןיא ,שינעפיט רעד ןיא ,טרָאד ..."ףיט רעד
 .יוט םעיינ ןסיורד ןופ; טעװ סע ןזיב קידנטרַאװ ,ןגיל ןבילבעג סע זיא לרעמ

 טלעטשעג ךיז קזוח רעד ,הריפכ יד טָאה לייוורעד ."ןעמוקַאב טכיל יינ ןוא

 םיא ןזָאלעג טינ ,ךיא ,ןטסקינייװעניא ,ןתמא ,ןרעפיט ןייז ןוא םיא ןשיווצ

 טײצ ַא ףיוא ןענייז לגילפ ענייז .ןעילפ ןוא לגילפ ענייז ףיוא ךיז ןבייהפיוא

 יד טָא ןיא וליפא ןוא ,ןרָאװעג טרַאדרַאפ ןצנַאג ןיא טינ רעבָא ,ןּפמורשעגנייא

 ,198 'ז ,טרָאד (*
 .199 יז ,טרָאד (*+
 204 יז ,טרָאד (פפ*
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 תילע ןופ ןטנעמָאמ טַאהעג רע טָאה ןרָאי-"רקפה; עטלפייווצרַאפ ןוא עטנלע

 "טכיל ייג ןוא יוט רעיינ; ןעוו ,סעגר ,טייקשירעפעש רעתמא ןופ ןטונימ ,המשנ

 -רַאפ ,ןפמורשעגנייא ןגעלעג םיא ןיא ףיט זיא סָאװ ,ץלַא סָאד ףיוא ןלַאפעג זיא

 אזֲא ןבירשעג שילױוֿפ ףיוא רע טָאה סעגר יד טָא ןיא ...טליונקרַאפ ןוא טקלעוו

 ךיז טָאה עיזיו ןוא ןביולג ןופ לרעייפ סָאד ּוװ ,דיל ַא -- ,"לולא, יו ,ךיל

 ..טָאּפש ןשיליכשמ ןופ ׁשֵא ןליק עּפוק רעד רעטנוא ןופ ןסירעג קיטעּפמיא

 :שידִיי ףיוא דיל עקיזָאד סָאד טצעזעגרעביא שיַאזָארּפ טָאה גינייוו .נ יוװ טָא

 -ערפעצ לֵיָאמ ןופ רעטצומשרַאפ ַא ןיא ךעלעדִיי ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה'ס;,

 רעווש ,סייה ןוא גנע .ךיז טרעה ןצכולש ַא ןוא ןייוועג ַא ,שער ַא ,.ליש רענעס

 יז םיוק ,טייקליטש ַא -- ,ּפַאלק ַא סעּפע ךָאנ -- גנילצולּפ .ןעמעטָא וצ

 ןבעגעג בר רעטלַא רעד טָאה יצ .טכליהעצ לַאנגיס-ףוד א ךיז טָאה --- ןעמעטָא

 ןייג ?עניטסעלַאּפ רעייז ןגעוו ךעלעדִיי יד ןטכַאװט רשפא ?המחלימ וצ ןכייצ ַא

 לוק רעד טעװ לולא שדוח ןכָאנ ,קָיור ייז .לולא שדוח ןופ לַאנגיס ַא זיא סָאד

 סע ,ךיז רע טסייר טסיזמוא ,םערָאװ רעד טעזיוּפ ךָאנ .ןעמוטשרַאפ רפוש ןופ

 ףעלשירקעצ ךיז טעװ ןזייא סָאד רעבָא ...סיפ עטעװָאקעג ןוייא טימ םיא ןטערט

 !םערָאװ רעמערָא רעד -- זיר רעטפושיכרַאפ רעד ןבייהפיוא ךיז טעװ טלָאמעד

 טעװ ןקעטש-רעביוצ ןטימ ,טייהיירפ יד ןריֹרנֶא םיא טעוװ ןקעטש-רעביוצ ןטימ

 ,שטנעמ רעקיטכעמ ַא ןרעוו טעוו םערָאוװ ַא ןופ ,ףושיכ ןופ ןטייק יד ןסיירעצ יז

 ,ריא רַאפ קידנבָאה ארומ טינ ,המחלימ וצ לקע טליפ סָאװ ,רעקַיור ַא רעבָא

 םעד ןרערט זיב טרירעג רעדורב םעד ןעמענמורַא ןוא ןייטשפיוא טעװ רע

 םעד ,זיר םעד ןטלַאהַאב ףושיכ ןרעטצניפ טימ רע טָאה לָאמ ַא סָאװ ,רעדורב

 א ןבעג ןוא ןייז לחומ ,ןייטשפיוא טעװו רע .טלַאטשעג-םערָאװ ַא ןיא רעדורב

 םערָאװ רעד ..ירפ ֹוצ ְךָאנ -- טציא רעבָא !טייהשטנעמ יד ןבעל לָאז :ירשעג

 -סױרַא ,קַאדרעסבײל א טימ טקעדאב ,בר רעד טָאה טציא .םערָאװ ךָאנ !זיא

 ךיז טנעייל ןעמ ןעוו .(*"תינעת ןטנעָאנ ןופ לַאנגיס םעד טושּפ טסָארּפ ןבעגעג

 ףיוא דיל ןקיצניא םעד ,בגא) ןדִיי ןגעוו דיל ןשיליוּפ םעד טָא ןיא ןײרַא טוג

 .ןעמ טליפרעד ,(טפעה ןשילױּפ םעניא ךיז טניפעג סָאװ ,עמעט רעשידִיי ַא

 ןגעוו קידנדייר ,טנַאמרעד רע סָאװ ,"טנעמָאמ ןלַאנָאיצַאנרעטניא, םעד זיולב טינ

 יד ןשיװצ לגנַארעג םעד ךיוא טריּפשרעד ןעמ -- ,שילױּפ ףיוא רעדיל ענייז

 לננארעג םעד -- ,טסורב סעצרּפ ןיא טלָאמעד טכעלעג ןבָאה סָאװ ,תומשנ ייווצ
 "רענעּפמורשעגניא, רעד ןוא המשנ רעשיטילָאּפָאמסַאק-שיליכשמ רעד ןשיווצ

 ןופ .רעקיטנַאמָאר ןשידַי םענופ המשנ *רעטליונקרַאפ, ןוא ?רעטקלעוורַאפ,

 טצומזטרַאפ זיא ליש עשידִיי יד ,ךעלעדִַי דיל םעד טָא ןיא ןדִיי ןענייז טייז ןייא

 רערעדנַא רעד ןופ ;םערָאוו א ..זיא קלָאפ עשידִיי סָאד ,ןסערפעצ לֵיַאמ ןופ ןוא

 טרַאװ סָאװ ,"זיר רעטפושיכרַאפ, ַא -- ?םערָאװ רעמערָאא רעד טָא זיא טייז

 ןסיײירעצ ,קעטש-רעביוצ ןייז טימ ןרירנָא םיא לָאז יז זַא ,טייהייררפ רעד ףיוא

 םעד ליומ ?סנשטנעמ ןקיטכעמע םעד ןופ ןסײרסױרַא ,ףישיכ ןופ ןטייק יד

 "ורב (ןשידִיי-טינ) ןייז ןעמענמורַא םיא ןזָאל !טייהשטנעמ יד ןבעל לָאז :ײרשעג

 םעד ןטלַאהַאב ףושיכ ןרעטצניפ טימ, טָאה רע סָאװ ,םיא ןייז לחומ ןוא רעד
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 -ילינשמ ,טייז ןייא ןופ ,סע טסייה *,,,טלַאטשעג-םערָאװ ַא ןיא רעדורב םעד זיר
 טנוהע סענייה ןופ ?9פַאלקּפָא ןַא !םערָאװ ַא) טנייה ןופ ןדִיי םוצ גנוטכַארַאפ עש
 -ָאר טייז רעדנַא רעד ןופ ;("טאבבאס ןיסעצנירּפ, ןיא "תובשחמ עשיטניה טימ
 טעװ טייהיירפ ןופ ןקעטש-רעביוצ רעד ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןיא הנומא עשיטנַאמ
 םענעזעוועג םעד ןזיילסיוא ןוא ןפושיכסורַא טלַאטשעג-םערָאװ סנדִיי םעד ןופ
 (ץנירּפ -- ןושל סענייה ףיוא) זיר ןקידנעמוק ןוא

 ןשיוצ וצצורתיו ַא ןעעז רימ יו ,טלָאמעד ןעוועג זיא אפוג ןצרּפ ןיא
 זיר ןטפושיכרַאפ םענופ טלַאטשעג רעד ןוא םערָאװ ןעמערָא םענופ דליב םעד

 רעקיסַאלקטירד ַא ןרָאװעג ןוא שרוש ןקיטכעמ ןייז ןופ קעװַא רע טלָאװ
 ןעמערָאא םעד ןייז וצ רבֹוג רעווש ןעוועג אמתסימ םיא טלָאװ ,טעָאּפ רעשילױּפ

 "רקפה קיטש? סָאד ןביירטרַאפ ןוא םיא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ?םערָאװ |
 רעד טימ טדיישעג דלַאב ךיז טָאה רע רעבָא .טרעילעג םיא ףיוא טָאה סָאװ

 דמערפ ןעװעג ךות ןיא םיא זיא סָאװ ,(הביבס רעקיטסייג רעד ןוא) ךַארּפש
 -סיוא רעטעּפש ךיז טָאה ןײלַא רעש יו "?ףעוװעג דמערפ -- ןפרָאװעגקעװַא;)
 -עגנָא זייווכעלסיב ךיז טָאה םיא ןיא "זיר רעטפושיכרַאפ, רעד ןוא ,(*טקירדעג
 רָאּפ א ןיא לכה'ךס זַא ,ױזַא ,?טלַאטשעג-םערָאוװק רעד ןופ ןעיײרפַאב וצ ןביוה
 ןעגניזַאב טנַאקעג -- ?םירמוא יל, דיל ןשיערבעה םעניא -- רע טָאה םורַא רָאי

 רעביא -- ןיײלַא ךיז רעביא ןטלַאהעגּפָא טָאה רע סָאװ ,ןוחצינ ןסיורג םעד
 יד ןיא ,גנאגרעביא ןופ ןרָאי יד ןיא סָאװ ,הריפכ ןוא לפייווצ ןופ םערָאװ םֹצ
 ןייז טרעטַאמרַאפ טינ רעיש ןוא טרעטַאמעג ױזַא רע טָאה ,"רקפה; ןופ ןרָאי
 ענייז רעביא טריפמוירט ןוא) ןײלַא ךיז טימ סיוא ךיז טהנעט רע יװ טָא ,המשנ
 ;דיל-םָארגָארּפ ןטנָאמרעד םעד ןיא (תוקפס ענעגייא

 המדא רככ לע חצנל -- םירמוא יל
 ןולוזי םיִלחנו םדא םד ירהנ
 ,הממשיל תונגידמו ,ורפהי תוצראו
 ,ולושמי הצנל האנש םג האנק

 -- ונחדנ רשאכ יכ ,םירמוא יל ימע לעו

 ן{חצנל דבאנ הכ ,הגרדמה לפשב
 ,ונחחש רשאכ קיצמה תמחמ
 ..הצמ דוע םרנ אל םלוע ידע ןכ

 ;חמיא לכ הרז יל -- יבל ךא ..,םירמוא יל
 ,רבגב חור ךוע ,םעפי דוע בל םא
 :המלש הנומאב ינא ןימאמ
 -- רבק ואצמי דוע םדק. ימי תוקולע

 ושמא דוע זגי םג ,זוגי דוע ליל
 !םשואר -- חרזמב רקוב יפנכ ואר
 שמשה ץחרי םש ותאצ םרט ,ואר
 .םד לחנב ומכ תוהוגנ לחנב

 ,ליּפשיב םוצ ,ױזַא) שילוּפ ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ רעטעּפש ךיוא טָאה רע (*

 סרמז ילכ םעד, גנולייצרעד ןייז שילױוּפ ףיוא טצעזעגרעביא 1890 ןיא ןײלַא רע טָאה

 .ןרָאװעג טשינ רע זיא רעביירש רעשיליוּפ ןייק רעבָא ,(?ַאטילעַארזיא , רַאפ ?טיוט
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 ןעמוקעג זיא סָאװ ,המיא יד ,תובצע םעד ,תוקפס יד ךיז ןופ טביירט רע

 ןעמ;) "המיא לכ הרז יל יבל ךא ...םירמוא יל, :הריפכ ןוא רקפה קיטש םענופ

 זיא סָאװ ,ץרַאה ןייז .(*טינ ארומ ןייק טָאה ץרַאה ןיימ רעבָא ...רימ טגָאז

 -ַאב לרעמעק ַא ןיא ךיז ייב ףיט טָאה ,*"רקפה לקיטש. םענופ ןלַאפעגנייא;

 ןיא עקַאט -- טָאה רע ןעו ןוא .טנגוי ןייז ןופ ןביולג םעד ,טכיל סָאד ןטלַאה

 ןשיוצ ףמַאק םעניא -- טָאה ,שידִיי רעדָא שַיערבעה ןבירשעג אפוג ןרָאי ענעי

 טריפמוירט רעטפָא ןוא רעטפָא ץלַא -- םיא וצ יורטוצ ןוא ןבעל ןרַאפ ארומ

 ,םיא רַאפ ףמַאק רעד ןוא ןשטנעמ ןיא ןביולג רעד ,ןבעל םוצ יורטוצ רעד

 רימ ןלעװ טייצ רענעי ןופ רעדיל-טנגוי עשידִיי ןוא עשלערבעה ענייז ןיא

 ןביירש וצ ןוורּפ ענייז ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ןכירטש ןעניפעג

 יד ןופ שרעדנַא ייז ןענייז טקנוּפ ןקיטכיוו ןייא ןיא רעבָא ,שיליוּפ ףיוא רעדיל

 -גײרַא םעד ןיא טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ "רקפה לקיטש; סָאד :רעדיל עשיליוּפ

 ,קידרעפָאה ױזַא טינ -- *ףייפ רעד; קרַאטש ױזַא טינ ייז ןיא זיא ,טּפַאכעג

 ,קידהזעה יױזַא טינ

 :ךַאז ַא ךָאנ ןוא

 ,שילױוּפ ןבייוש ןעמונעג טַאהעג טָאה רע סָאװרַאפ םימעט יד ןופ רענייא

 "רַאפ -- רעקיניזטסּוװַאבמוא רעדָא רעקיניזטסּוװַאב --- ןייז רשפא ןעוועג זיא

 ןעוו .ןדִיי עטריזינָאלַאּפ יד ה"ד ,עטעדליבעג יד ןופ ןרעוװ וצ טנעיילעג גנַאל

 ערה-רצי םעד טָא טָאה רע זַא ,טניימעג סע טָאה ,שיליוּפ ןפרָאװעגקעװַא טָאה רע

 -סקלָאפ ןשידיי םעד טימ טפעהַאב ךיז ןצנַאג ןיא ןוא ןעוועג רבוג ךיז ןיא

 םיא ןיא לָאמַא זיא סָאװ ,לגנַארעג םעד טָא ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ,ןשטנעמ

 ןייז ןיא רימ ןעניפעג ,םולשב םיא ןֹופ סױרַא זיא רע סָאװ ןוא ןעמוקעגרָאפ

 םעד ןיא ;(*1895 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ,"רעזעל עניימ,, דיל

 :רימ ןענעיל דיל םעד טָא ןופ לייט ןטשרע

 ,רעדיל עניימ ןזעל טעװ רעוו
 ?ןטַאמעָאּפ ,ןצנַאמָאר יד
 רָאטקערָאק רעד ,רעצעז רעד ,טָא
 ןטַארעטיל םינצבק ןוא

 ,עטנַאגעלע ,ןענָאלַאס ןיא
 ,ןטערטרָאּפ ןוא ןעלגיּפש יד טימ
 ,ןענַאיּפעטרָאפ ,ןענַאװיד טימ
 ,ןטעקניק ןוא ןלעדנַארישז

 ,רענעמ עטקערפעגיץרַאװש יד טימ
 -- ןעמאד עסײװי-רעטסַאבעלַא
 ןעגנילק טינ טרָאד ןלעװ לָאמ ןייק
 .ןעמארג עטסָארּפ-שידיי עניימ

 -- קיטײג טינ ךיוא סע ףרַאד ךיא ןוא
 ,רעש רעד וצ ,לדיר םעד וצ
 ,עיגלעק רעד ףיוא העסיימש םעד וצ
 ,רעװש ךיז טפעלש ןגָאװ רעד ןעוו

 עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא ."רָאדנעלַאקיסלדנַאה רעשידיי רעדועשראוו סגרעבלּפע, (*

 ןיירא טשינ ךיל סָאד זיא ןטפירש
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 רעטומ סלגניי ןקנארק םעד וצ

 ,טסורב רעטרַאדעגסייא רעד טימ
 ,טעננַאמ ַא יו ךימ טיצ םעד וצ
 .טסיזמוא ץלַא ףךימ טיצ סע לָאנ

 יד ;םינצבק יד רעזעל יד ןוא ןטַארעטיל יד וצ ,רע טגָאז ,םיא טיצ סע
 רע סָאװ ,אפוג סָאד רעבָא ;?טינ רע ףרַאד, ןענַאלַאס עטנַאגעלע יד ןופ רעזעל

 ןייז ןופ לרעמעק םענעטלַאהַאב ַא ןיא ּוו-ץעגרע זַא ,טזייוו ,םעד ןגעוו טביירש
 ןפרָאװעגקעװַא טָאה רע ןעוו ןוא -- ,טקַיורמואַאב ץלַא ךָאנ םיא סע טָאה המשנ
 ,שידִיי ןיא טפיוהרעד ןוא שיערבעה ןיא ןָאטעגניײרַא ןצנַאג ןיא ךיז ןוא שילייּפ
 םולש טָאה רע זַא ,טניימעג סע טָאװ -- ,"לרעמש ןוא לרעב; ןופ ךַארּפש רעד
 ןעמ טעװ *עטנַאגעלע ןענָאלַאס; עשידִיי יד ןיא סָאװ ,טקנוּפ םעד טימ טכַאמעג
 טסירטעג ךיז טָאה רע .ןענעייל טינ *ןטַאמעָאּפ ,ןצנַאמָאר יד ,רעדיל; ענייז
 סָאד ןוא קינזיולק רעד עיזעָאּפ ןייז טנעייל ,טינ טעז רענייק ןעוו סָאװ ,טימרעד
 ..לדיימ ענשַאּפערַאה

 רעדיל-טנגוי עשיערבעה (ג

 רַאפ ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדיל-טנגוי יד ןיא ןקוקנײרַא רימ ןלעוו
 ןלעװ ױימ .רעדיל עשידִיי יד ןוא עשיערבעה יד ןיא -- ,ןשטנעמסקלָאפ יד טָא

 ןבייהנָא ןלעװ רימ .רעדיל עשיערבעה עטשרע ענייז טימ רעירפ ןענעקַאב ךיז |
 ןביירש וצ ןוורּפ עטשרע יד זַא ,רעכיז ןענייז רימ לייוו ,רַאפרעד טינ ייז ןופ
 ןענייז רימ .שידַיי ןיא טינ ןוא שיערבעה ןיא טכַאמעג רע טָאה ןזרעפ ןיא
 וירב א ןיא טָאה ןײלַא ץרּפ ,עקַאט תמא .סע זיא ױזַא זַא ,רעכיז טינ ללכ

 ךיא בָאה ןביוהעגנָא; -- זַא טלייצרעד ,1911 ןיא ןבירשעג ,ןגרעבניצ ,י וצ
 -ַאנָאיצַאנרעטניא ןַא -- .(טנערברַאפ -- טקורדעג טינ רָאנ) שיליוּפ ןביירש וצ
 ,שיערבעה ןביוהעגנָא ןעוװועג דמערפ ,ןפרָאװעגקעװַא --- ןעוועג טנעמָאמ רעל
 טימ ,וצ רע טיג ,ןעוועג זיא סָאד ,"שידִיי וצ רעבירַא ,קידעבעל טינ --- .טליפעג
 טלָאװ ןובשח םעד טיול ,1876--1871 ןרָאי יד ןיא ה"ד ,(=קירוצ 40--25 רָאי ַא
 עטשרע ענייז ןופ רדס רעשיגָאלָאנָארכ רעד לָאז ךעלכַארּפש זַא ,ןעמוקעגסיוא

 ףיוא עיזעָאּפ ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה לָאז רע :ַאזַא ןעוועג ןבָאה רעדיל
 -- שיערבעה ןופ ןוא שִיערבעה וצ *רעבירַא; ןבָאה רע לָאז שילױּפ ןופ ;שיליוּפ
 סָאװ ,ןטקַאפ יד טימ טמיטשעג ןצנַאג ןיא טינ טלָאװ סָאד ...רעבָא .שידִיי וצ
 עשילױּפ עכעלטפירשטנַאה יד טימ טפעה סָאד .טנַאקַאב טוג זדנוא ןענייז
 ןיא ,1874 טריטַאד זיא .ייז ןגעו טדערעג סָאװ רָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,רעדיל
 ןיא ,סע טסייה .שיערבעה ףיוא רעדיל ייווצ ךיוא ךיז ןעניפעג טפעה םענעי

 רעטייוצ רעד ןיא .201 'ז ,1929 ,ענליוו ,"סעדער ןוא ווירג, :ליזימ ןמחנ (*
 רַאי ַא טימ, טינ טייטש (321 יז ,1944 ,קרָאי-װינ) "סעדער ןוא ווירב , יד ןופ עכַאגסיוא
 50 טימ .זיירג ַא ןייז זומ סָאד רעבָא ,"קירוצ 50--40 רָאי ַא טימ, רָאנ ,"קירוצ 40--5
 טלָאװ סע ןוא ,לגניי קיֹרָאי-פ--8 ַא ןעועג ץֹרּפ זיא ,1861 ןיא ,ה"ד ,1911 רַאפ רָאי
 וצרעד ןוא ,רעדיל ןבירשעג ןבָאה ןיוש טלָאמעד לָאז רע זַא ,עבטה ךרדכ אלש ןעוועג
 -ַאנרעטניא, ןַא סעּפע תמחמ ןוא -- טנעקעג טינ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,שיליוּפ ףיוא ךָאנ
 ,?טנעמָאמ ןלַאנַאיצ
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 וןליפא ןיוש רע טָאה 1875 ןיא .ךיוא שיערבעה ןבירשעג ןיוש רע טָאה 4

 זיא סָאװ ןוא ,םיריש עשיערבעה ענייז ןופ רַאּפ ַא ןכעלטנפערַאפ וצ ןזיוװַאכ

 ,שידִיי ףיוא ךיוא ןזרעפ ןבירשעג ןיוש ןרָאי ענעי ןיא רע טָאה ,ןביירש וצ ךייש

 ךשמ ןיא זַא ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש סעּפע זיא ..ןעז דלַאב סע ןלעוו רימ יו

 -ָאװע עלענש ַאוַא ןכַאמוצכרוד ןֹיװַאב ןבָאה רע לָאז טייצ רעצרוק ַאזַא ןופ

 ןביירש ךיז ןעמענ -- ?טנעמָאמ ןלאנָאיצאנרעטניא ןַא בילוצ; -- יװ ,עיצול

 "ױּפ ןפרַאװקעװַא -- "טייקדמערפ, רע טליפרעד גנילצולּפ תמחמ ,שיליוּפ ףיוא

 -- "קידעבעל טינע זיא סע לייו -- ןוא שיערבעה וצ ןייגרעביא ןוא שיל

 ףעקיליײא וצ א לסיב ַא ןיוש ןעוועג טלָאװ סָאד ..שידִיי טימ סע ןטייברַאפ

 טעב .ןעוועג טלָאכעד זיא ץרּפ יו ןַאמ ןגנוי ןקיטעּפמיא ַאזַא רַאפ וליפא געוו

 סָאװ רָאנ םעד ןיא טָאה ץרפ סָאװ ,תועידי יד זַא ,ריפסיוא םעד ןכַאמ וצ ְךיִז

 ןוא -- ,ןורכיז יּפלֶע ןבעגעג םיא רע טָאה ,ןגרעבניצ ןבעגעג ווירב ןטריטיצ

 -ָארכ יװ ,ןכַאז ענױזַא ןגעו ךיז טדער סע ןעוו טּפיוהרעד ,ןורכיז סעצרּפ ףיוא

 טינ ךיז ןעמ ןָאק ,םיטרּפ עטערקנָאק עכעלנע ןוא ןעמענ ,ןטַאד עשיגָאלָאנ

 קנעדעג ךיא;, ;ןזָאלרַאפ טינ ןורכיז חוכ ןייז ףיוא ךיז טָאה ןײלַא רע .ןזָאלרַאפ

 עניימ, וצ ריִפנײרַא םעד ןיא ןבירשעג רע טָאה ,*םוטָאד ןקיצנייא ןייק (טינ)

 רָאי ןקיבלעז םעד .(רעלעוזיו ַא טּפיוהרעד ןעוועג זיא ןורכיז ןייז) ."תונורכיז

 ןבירשעג רע טָאה ,שיליוּפ ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,4

 ,אפוג רעדיל עשיליױּפ יד ֹוצ ךייש זיא סָאװ ןוא ;שיערבעה ףיוא ךיוא רעדיל

 רע .ןגרעבניצ וצ ווירב ןייז ןיא טייטש סע יו ,"טנערברַאפ, טינ ייז ךע טָאה

 השמ רעטעפ ןייז וצ טקישעגקעװַא ןוא ןבירשעגרעכיא סוג אקווד ייז טָאה

 ,ךעלטקניּפ טינ זיא ךיוא .ןטיהפיוא ייז טעװ רענעי זַא ,קידנסיוו ,גױעבטלַא

 ,רעירפ יוװ ,טָאה רע .,שידִיי וצ שיערבעה ןופ *רעבירַא, ןרָאי ענעי זיא ץרּפ זַא

 ןוא 1876 ,1875 ןרָאי יד ןיא ןוא ,((שיערבעה ךיוא רעדָא שיערבעה ןבירשעג

 -- ןרָאי רע80 יד ןיא ןוא ,טקורדעג קרצו עשיערבעה ענייז רע טָאה 7

 עשיערבעה יד ןיא ןזיועג רעדיו ךיז רע טָאה -- הקספה רעסיוועג ַא ךָאנ

 -ירֲא; טינ ןיא ץרּפ זַא ,ָאטינ קפס םוש ןייק זיא ,ןעז ןלעוװו רימ יוװ .ןלַאנרושז

 -ייצכיילג זַא רָאנ ,שידִיי וצ שיערבעה ןֹופ ןוא שיערבשה וצ שיליױּפ ןופ "רעב

 רע טָאה רעדיל (עשיליוּפ ןוא) עשיערבעה טימ קיטייצכיילג טעמכ רעדָא קיט

 ,שידָי ףיוא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע) שידַיי ףיוא ןורעפ ךיוא ןבירשעג

 -וּפ ףיוא יו רעירפ ,לַאפ ןדעי ןיא ,זיא ,שיערבעה ףיוא יוװ רעִירפ טינ ביוא

 "עג ווירב ןשיפַארגָאיבַאטױא ןטנָאמרעד םעד ןיא רע טָאה סָאװרַאפ ,יִא .(שיל

 -- שיערבעה ןופ ןוא שיערבעה וצ שיליוּפ ןופ "ןייגרעביא, ןייז ןגעוו ןבירש

 ענייז טּפיוהרעד טָאהעג ןעניז ןיא רע טָאה רשפא :ץורית רעד זיא ?שידִיי וצ

 עטשרע יד) ןעגנופַאש ,עשידִיי ןוא עשיערבעה ,עטשרש שנייז טינ ,עקידרעטעּפש

 (טנכערעג טינ יז טימ ךיז ןוא -- טסנרע ןעמונעג טינ רע טָאה ענייז קרעוו

 עקַאט ןעוועג זיא ןבעל ןשירַָארעטיל ןקידרעטעּפש ןייז ןופ טטכישעג רעד ןיא

 ,ןשילוּפ-"דמערפ, םעד ןופ -- ,טנָאמרעד רע סָאװ ,ןטנעמָאמ יירד יד ןופ סעּפע

 ,טנעמַָאמ ןשידִיי ןקידעלעל םעד ןופ ןוא ןשיערבעה-קידעבעל-?טינ, םעד ןופ

 עטשרע עמַאס ענייז וצ ךייש רעבָא זיא סָאװ ,ווירכ ןייז ןיא טנכייצרַאפ רע סָאװ

 יז טָאה רע ךַארּפש רעסָאװ ןיא ,ןעמיטשַאב וצ ןעוועג רעווש טלָאװ ,רעדיל
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 ,רעשידִיי רעד ןיִא רעדָא רעשיערבעה רעד ןיא -- ןבייוש וצ ןביוהעגנָא רעִירפ
 ןופרעד גנוריוויטָאמ יד זיא ,ןזרעפ עשיערבעה ענייז טימ ןָא ןבייה רימ ביוא ןוא
 ,עשיגָאלָאנָארכ ןייר ַא יו ,עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ַא ןוא עשיגָאלָאכיסּפ .ַא רעמ
 רעַירפ ץרּפ רעשיעובעה רעד טמוק שירָאטסיה-רוטַארעטיל ןוא שיגָאלָאכיסּפ
 רע טָאה קרעװ עשיערבעה ענייז טָאװ ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש ,ןשידִיי םעד רַאפ

 ןכעלטנפעראפ וצ ןבױהעגנָא עשידַיי יד רַאפ רעיױפ רָאי ןציירד עצנַאג טימ |
 -ַאז ןופ ץענערג טייז רענעי ףיוא םלוע-רענעייל רעד טָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא
 .שידֵיי ךיוא טביירש ץרּפ זַא ,ןסיוו ןבױהעגנָא טינ רָאג שטשָאמ

 טינ ןרעװ וצ טמולחעג ,טזייװ סע יװ ,ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה ןיילַא רע
 (*רעביירש רעשיערבעה ַא רָאנ רעשידִיי ןייק

 ןרָאװעג טרעייפעג ןּפַאש שירַארעטיל ןייז זיא 1901 ןיא יװ טעּפש ױזַא
 -עה טָאד טכעלטנפערַאפ טָאה רע טניז רעבירַא ןענייז סָאװ ,רָאי 25 יד בילוצ
 ךיוא ,(**דיל טשרע ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,"םירמוא ילק דיל עשיערב

 םעדכָאנ דלַאב ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןצרּפ ןגעו ןעלקיטרַא עשיטירק עטשרע יד

 רעדייא רעירפ טייצ ַא -- רעדיל עשיערבעה ענייז ןקורד ןביוהעגנָא טָאה רע יו
 .שידֵיי ךיוא טביירש רע זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סע

 -ַארעטיל עטשרע ענייז טימ ןבייהוצנָא ךיז טסַאּפ ,ןכַאז עלַא יד טָא בילוצ
 ןופ בײהנָא םעד ןטכַארטַאב ,ךָאנרעד טשרע ןוא שלערבעה ףיוא ןווורּפ עשיר

 ױזַא ,עשיערבעה עטשרע ענייז ןגָאמרַאפ ,בגא ,שידִיי ןיא ןפַאש שירַארעטיל ןייז
 ןייז רַאפ ךיוא שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןכירטש ,רעדיל עשילױוּפ ענייז יו

 שילּפ ןיא טירט עשירַארעטיל עטשרע ענייז טימ ךיז ןענעקַאב .,ןפַאש-שידִיי

 .שידִיי ןיא געוו ןייז וצ ןיילַא ךיז ןטיירגוצ אלימב טניימ שלערבעה ןיא ןוא

 דניירפ-טנגוי ןייז טנעקעג טוג טָאה רע ןוא -- ןוָאלָאקָאס .נ טול ,תמא

 טָאה --- טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל ַא ןופ ייס ,ןכעלנעזרעּפ ןייר ַא ןופ ייס ןצרּפ

 םיליכשמ ערעדנַא ךס: ַא יװ ,לָאז ץרּפ רעגנוי רעד זַא ,ןביילג ֹוצ טינ זיא ךָאד (*

 םיא זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןַארַאפ זיא סע ,טרעקרַאפ .שידיי טימ "טמעשעג , ןכָאה ךיז

 -עהוצנָא יד .טקירעדינרעד ךַארּפשקלָאּפ יִד ןבָאה סָאװ ,ענעי ןעוועג רעדיוורעד ןענייז

 טמַאטש סָאװ ,חסונ םעד -- ,?שינָאמ, ןופ חסונ ןטשרע םעד ןיא רימ ןעניפעג שינער

 ןדייר סָאװ ,ןשטייז ערעזדגוא ןופ קזוח טרָאד טכַאמ רע :ןרָאי רע70 יד ןופ ךָאנ אמתסימ

 י-ץרּפ) ..הּפילובנ ףיוא רָאנ שידיי רעזדנוא ןצונ ןוא עסנַארפ ןוא שטייד ,שילױוּפ רָאנ

 .(2711 'ז ,1937 ,רעבָאטקָא-טסוגיױא ,"רעטעלביַָאװייא רעמונ

 סעצרּפ ןופ בייהנָא םעד טימ ןעוועג טנַאקַאב טלָאמעד זיא ןעמ קיצניוו יו (5*

 -ייליבוי ןייז ןביוהעגנָא טָאה תובשחמ לעב עכלעוו טימ ,תורבס יד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,ןפַאש

 טרעװ ,לקיטרַא םענעי ןופ ץַאזריפנײרַא ןיא רימ ןענעייל ,רמועב ג"ל :ןצרּפ ןגעוו לקיטרַא

 .ירעדליב ןוא ןעגנולייצרעד ,ןלעװָאנ ענייז ןביירש וצ ןביױהעגנָא טָאה ץרּפ יװ ,רָאא 5

 "ףעדליב ןוא ןלעװָאנ, ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןופ ,(73 יז ,"ןטפירש ענעבילקעג ,)

 טינ רָאנ טינ ,ןעמוקעגרָאפ זיא ייליבוי רעד ןעװ ,1901 רַאפ רָאי 25 טימ ץרּפ טָאה

 ןיא שיערבעה ףױא עזָארּפ ןקורד ןבױהעגנָא טָאה רע .ןבירשעג טינ וליפא -- טקורדעג

 ןביוהעֶגנָא ייז רע טָאה ,רעדיל ךייש זיא סָאװ ןוא ,1889 ןיא טשרע --שידיי ףיוא ,4

 ןבױהעגנָא רע טָאװ רעדיל ןקורד וליפא ןוא 1876 רַאפ ןרָאי ,ןעז ןלעװ רימ יװ ,ןביירש

 .1876 רַאֿפ רעירפ רָאי ַא טימ
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 ןייז; ..שידִיי ןיא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,ןייז טנָאקעג טינ שלערבעה ןיא ץרּפ
 טייקוויסלוּפמיא םצע יד ,שטשָאמַאז ןיא גנוטיירגוצ עצנַאג ןייז ,גנויצרעד עצנַאג
 ןרָאװעג זיא ץרּפ זַא ,וָאלָאקַאס טגָאז ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה ,ןביירש ןייז ןופ
 רעביירש ַא ךיוא בָאגוצ ַא יו רָאנ ןוא שידִיי ןיא רעטסיימ רעסיורג ַא ךרעב
 -פיוא קיצניװ טינ טָאה ץרּפ זַא ,טקַאפ ַא זיא ךָאד ,(*"שיערבעה ןיא טעָאּפ ןוא
 ריא רַאפ טּפױהרעד ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעײנ רעד רַאפ ךיוא ןָאטעג
 -םיוא ענייז יו ,טנַאקַאב רעקיצניװ ךרע ןיא טינ זיא סָאד רעבָא ,לייט ןשיטעָאּפ
 ףיוא טלַאפ טכיל עלעה סָאד ןעוו ..ׁשיֹדָיי ןיא רוטַארעטיל רעד רַאפ ןעגנווט

 סָאד .ןטָאש ןיא לייט רעטייוצ רעד טביילב ,ןפַאש סרעביירש ַא ןופ לייט ןייא

 םיא טימ ןעשעג זיא סָאד .ןטפירש עשיערבעה סעצרּפ ,ל .י* טימ ןעשעג זיא
 ןייז ןיא -- ןבעל ןייז ןופ רָאי ןצפופ-ןעצ עטצעל יד ןיא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט
 רעד ןיא ןרָאװעג טמירַאב קרַאטש סרעדנוזַאב רָאג רע זיא --- ,דָאירעּפ-ץנַאלג
 קרַאטש ױזַא ריא טָאה רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ,שידִיי ףיוא רוטַארעטיל
 ןרָאװעג זיא רע .ףױרַא גרַאב ןייג ןוא ןסקַאװ ,ןרעװ טריזינרעדַאמ ןפלָאהעג
 ,תוחוכ ערעטסיירד ןוא ערעגניי עריא ןופ ערעפס רעד ןיא חוכ רעקידנריפ ַא
 וצ טרעהעגפיוא ןצנַאג ןיא טעמכ רע טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא
 "יטירק ןוא) סרענעײל ענױזַא רַאפרעד עקַאט ךיז ןעניפעג .שיערבעה ןביירש
 ךיא טרעהעג ;עלעדנעמ יוװ ױזַא זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא ןבָאה סָאװ ,(סרעק
 -עטיל רעד ןיא ,עקַאט תמא ,ןכַארּפש עדייב ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא וצ ץרּפ
 ןוא עקידנעײנַאב ַאזַא טליּפשעג טינ רע טָאה שיערבעה ןקיטנייה ןופ רוטַאר
 ןייז טימ טָאה ,ץרּפ ,רֶע ךיוא רעבָא ."עדייז רעד, יוװ ,עלָאר עקידנשירפּפָא
 טשרָאפעגסיױא טרעוװ זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןָאטעגפיוא שיערבעה ןיא ןפַאש
 .ןרעו וצ ןטכױלַאב ןוא

 ןופ עטכישעג רעד ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ לטרעפ עטצעל סָאד
 -עש ןוא ורמוא ןופ טייצ ַא ,טסּוװַאב יוװ ,ןעוועג רוטַארעטיל ןייז ןוא שִיערבעה
 רעקיצניװ טינ ןוא ןשינעכוז עטסנרע ןופ טייצ ַא ,טייקטרעדורעצ רעשירעפ
 "עצ -- ?םימולעו הנקיז ,ןינבו הריתס; ןופ טייצ ַא ,ןעגנוכיירגרעד עטסנרע
 טגיילעגוצ טָאה ץרּפ ןוא ,(קילַאיב) טייקגנוי ןוא טײקטלַא ,גנויוב ןוא גנורעטש
 -עגנָא ןוא ?טלַאק יא ןעוװעג זיא רע ,ןינב םוצ יא ,הריתס רעד וצ יא טנַאה ַא
 ןוא .טלַא יװ גנוי רעמ ,שירָאטַאװָאנ ןוא "גנוי, יא ,עיצידַארט טימ טקיטעז
 םיא ךָאנ ןוא רַאפ ןענייז סָאװ ,סרעביירש עשיערבעה עקינייא ייב יוװ ױזַא
 ,"םירוענ תואטח, ןופ רבחמ רעד ,םולבנעיליל .ל .מ ,רענבָאק ירוא) ןעמוקעג

 ןעוועג םיא ייב זיא ,(רענערב .ח .י ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ,ןַאמשירפ דוד
 ןריומַא וצ םיא, ליצ ןטימ טינ רענעייל םוצ ןעמוק וצ קשח רעקידנענערב ַא

 םיא ןכַאמ, וצ ליצ ןטימ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,"ןפָאלשנייא םיא ןפלעה וצ ןוא

 סעצרּפ) ?ןפָאלש םִיא ןזָאל וצ טינ ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןרעדורעצ וצ ,קיורמוא

 ,"ץחה, םוצ ריפניירַא

 "טנגוי עשזערבעה ענייז טימ -ןענעקַאב וצ רעטנענ ךיז קיטכיוו זיא רַאפרעד

 סָאנעוב ,"ןטייקכעלנעזרעּפ , -- ?םישיא, ךופ גנוצעזרעביא סיירעדנעש השמ טיול (*

 יי = : ,21 'ז ,1984 ,סערייא
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 .לָאמ יירד סױרַא ייז ןענייז םערָאפ-ךוב ןיא .רעדיל ןעוועג ןענייז סָאד .קרעוו
 ןייז רַאפ .טיוט ןייז ךָאנ -- עבַאגסױא רעלופ רעמ ַא ןיא ןוא ןבעל ןייז רַאפ
 תאמ "םינוש םירישו רישב םירופס; (א :סױרַא םערָאפ-ךוב ןיא ןענייז ןבעל
 לאירכג ,רעוש רענעזעװעג ןייז ןעועג זיא רעטייוצ רעד) תופוסא ילעב ינש
 ,עשרַאװ ,"הבהא יריש ,בגועה, (ב :1877--1876 ,עשרַאװ ,(דלעפגטכיל הדוהי
 םירויצ ,תונומת) "םיבתכ; :עבַאגסיוא-"הישות; רעד ןופ רעדיל יד (ג ןוא 4
 ,עשרַאװ ,רענזיולק ףסוי 'רד ןופ המדקה ַא טימ ,ןלייט ןעצ ןיא (םירישו םירופס

 ןרָאװעג טלמַאזעגפיוא רעדיל עשיערבעה יד ןענייז טיוט ןייז ךָאנ ,1901--9

 ,עבַאגסױא רעד ןיא .("ריבדפ) "הירומ, ןופ עבַאגסיױא רעקידנעב-11 רעד ןיא
 ןזיװַאב טָאה רע .טיוט ןייז רַאפ רָאי עכעלטע ןטיירג ןביוהעגנָא טָאה רֶע סָאװ
 עכעלמיטסקלָאפ -- םעה יפמ?) דנַאב ןטשרע םענופ לייט ַא רָאנ ןטיירגוצוצ
 גַאלרַאפ םענופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא עבַאגסיױא עצנַאג יד טעמכ .("ןטכישעג
 ןיירַא ןענייז רעדיל יד .יקצינבאר .ח .י ןוא קילַאיב .נ .ח ןופ ה"ד ,"הירומ;

 ,ףסאיחאגו "ריבד; תאצוה) עבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא
 ,שידיימ םימגרותמהו םַײרבעה ,ץרּפ .ל .י יבתכ לכ ןיא (ד ,(51924 ,ןילרעב
 גַאלרַאפ ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עבַאנסיוא עלופ עטשרע יד
 רעכלעוו ,רצלמ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,י"שת ,ביבא-לת ,"ריבד;
 -רעביא טינ טלָאמעד זיב ןענייז סָאװ ,קרעװ יד ןופ רעצעזרעביא רעד ךיוא זיא
 רעקידנעב-11 רעד ןופ עיצקַאדער יד .שיערבעה ףיוא ןרָאװעג טצעזעג
 "עה ןיא ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עטשרע סעצרּפ ןופ טָאה עבַאגסיוא-"הירומ;
 ,ץנעדנעט עטמיטשַאב ַא ייז ןבָאה גנוניימ ריא טיול סָאװ ,יד ןופ -- שיערב
 -רע רעד .ןרעטסומ ריפ רָאנ ןעמונעגניירַא ,עלַאנָאיצַאנ ַא רעדָא עשיליכשמ ַא/
 -רַאפ לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,דיל סָאד ,"םירמוא יל; זיא רעטסומ רעטש

 ..10 טפעה ,1876 ,"רחשה? ןיא ןרָאװעג טכעלטנפט

 טַאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,דיל עשיערבעה עטשרע סָאד ןעוועג עקַאט סָאד זיא
 -עג טָאה ,ןײלַא ץרּפ יו ,טעטירָאטײױא רערענעלק ןייק טינ ?טכעלטנפערַאפ
 -- ?רחשה; ןיא טכידעג שיערבעה ַא ןעוועג זיא עטשרע סָאד, ,עי :טרעפטנט .

 -ניצ .י וצ ווירב ןטריטיצ רעירפ םעד ןיא ןדלָאמעג רע טָאה ױזַא ."םירמוא יל,
 -יטסינַאידיורפ ַא? ןעוועג סע זיא רשפא) ןסעגרַאפ טָאה ץרּפ ,(**1911 ןיא ,ןגרעב
 ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט ןוא "רחשה; ןקיבלעז םעד ןיא זַא ,(ןסעגרַאפ ןימ "רעש

 טקורדעגּפָא (4 טפעה ןיא) םישדח עכעלטע טימ רעירפ רע טָאה --- 1876 רָאיו
 ,10 טפעה ,1875 ןיא ,רעִירפ ךָאנ זַא ןוא "תומכחה תקולח, ןעמָאנ ןטימ ריש ַא
 ,םיריש ייווצ יד דָארג ןענייז ייברעד ."תופתושה, דיל ַא ןטרָאד טַאהעג רע טָאה
 יל; תעב ,ןפוא "ןעמיטיגעלא ַא ףיוא ןרָאװעג טקורדעג ,ןסעגרַאפ טָאה רע סָאװ
 זיא ,בייהנָא ןשיערבעה ןייז רַאפ טנכערעג טָאה ץרּפ סָאװ ,דיל סָאד ,"םירמוא
 -- ,תועדומ ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא רָאנ ,טסקעט ןיא טינ ןרָאװעג טקורדעג
 ןַא רַאפ יו ,"רחשה? םעד טלָאצַאב ריש םעד ןקורדּפָא רַאפ טָאה ץרּפ ןוא

 ,ד"סרת ןוא ו"נרת ,ד"נרת ןרָאי יד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעדיל ריפ ןופ בָאגוצ ַא (*
 .עבַאגסױא רעקיבלעז רעד ןופ דנַאב ןט9 םעניא ךיז טניפעג

 ,201 יז ,1929 ,ענליו ,"סעדער ןוא ווירב, (**
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 -עג טינ ןצרּפ רעטעּפש ןענייז רעדיל עקידרעירפ יד .ָאי זַא ,ךעלגעמ ,(*סנַאנַא

 טָאה ןוא ,קידנסיו טינ ייז ןֹופ טכַאמעג ךיז רע טָאה רַאפרעד ,ןרָאװעג ןלעפ

 ,"םירמוא יל, דיל סָאד טרעלקרעד ןפַאש ןשירָארעטיל ןייז ןופ בייהנָא םעד רַאפ

 ףיױא ךיוא ץרפ טָאה רעטעּפש .לכש ןפיוא ךיז טגייל סָאװ ,הרעשה ַא זיא סָאד

 ןרָאי רע70 יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשילוּפ יד ןוא עשידִיי יד

 זַא ,טלייצרעד רע .טרירַאנגיא ןצנַאג ןיא טעמכ ייז טָאה ,לוטיב טימ טקוקעג

 -ַאמ ןיא טיהעגפיוא ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,טקורדעג טינ ייז רע טָאה זיולכ טינ

 ןױוש זיא סע יװ ,תמא רעד תעב ,"טנערברַאפ, ןבָאה ייז לָאז רע ,טּפירקסונ

 רע רעדָא ,טיהעגּפָא ןילַא ייז טָאה רע רעדָא זַא ,זיא ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ

 -יל ענעי ןופ (סעיּפָאק רעדָא) ןטּפירקסונַאמ יד ןטיהּפָא טניירפ טזָאלעג טָאה

 ןבירשעג רע טָאה סָאװ רַאפ ,ייא .סנטסקיצניוװ ,ןרעייז לייט ןשּפיה ַא ןופ -- ,רעד

 ןטייהלצנייא ערעדנַא ןוא עשיפַארגָאילביב ,עשיגָאלָאנָארכ יד טָאה רע ?שרעדנא

 ,אליממ ,רע טָאה -- ,גנוטיידַאב ןייק ןבעגעגוצ טינ ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ

 ,ןפַאש סעצרּפ טשרָאפ סָאװ ,םעד רעבָא .טייקכעלטקניּפ רעייז רַאפ טגרָאזעג טינ

 קיטכיוו זיא סע יו ױזַא ,קרַאטש רעייז ןטַאד "ענעקורט; עלַא יד ןריסערעטניא

 טיג ייז ןענייז ןילַא רעטכיד םעד סָאװ ,טקַאפ רעשיגָאלָאכיסּפ רעד םיא רַאפ

 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא זַא ,ןענָאמרעד ֹוצ קיטכיוו זיא רעבירעד .ןעגנַאגעגנָא

 ןַא זיא ,"תופתושה, דיל סעצרּפ טכעלטנפערַאפ טָאה "רחשה, רעד ןעוו ,5

 "עג טקורדעגּפָא "חריהו תמשנתה? ןעמָאנ ןטימ לשמ ַא -- ,סנייז דיל רעדנַא

 ןשימעלָאּפ ַא ,סדלעפנטכיל הדוהי לאירבג ,סרעווש ןייז ןופ ףוס םוצ ןרָאװ

 איצוהל אלש ידכ; ..(1875 ,עשרַאװ) "ןוברעהל תפסות; ןעמָאנ ןטימ ,רפס

 רעפרַאש רעד לופטקַאט רָאג טינ ןבירשעג טָאה ,םירבחמה גהנמכ ,קלח רינה

 -- .,דלעפנטכיל ,טסימעלָאּפ רעפרַאש רעקיצניו טינ ןוא רעקיטַאמעטַאמ

 ברה ונרומ) 'מאזמ רפלירהמ םימיל ריעצ רביח רשא דחא ריש הפ אינא.

 תיחכונה "ןוברעהל תפסותע תא ותוארב ,(שטשָאמַאזמ ץרּפ שובייל קחצי 'ר

 ,(**22 'ז) "רעצייווש .ב .א י"ע ("םירפוס תאנקק) ס"ק סרטנוקה תאו

 -טרָאװטנַארַאפ ןייז טלָאװעג טינ טָאה ןיקסנעלָאמס סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג סע זיא (*
 רע טָאה טָא רעבָא ?ךיל םענופ ןָאט ןרענָאיצולָאװער טינ רעיש ,ןלַאקידַאר וצ ןרַאפ ךעל
 רעכיג .טסייג ןשיטסילַאיצַאס ןיא רעדיל סרענימַאק 'רד לַאנרושז ןייז ןיא טקורדעג ךָאד
 ןעגנורעדנע טכַאמעג טָאה "רחשה, ןופ עיצקַאדער יד סָאװ ,רַאפרעד ןעװעג סע !זיא
 ,"םירמוא יל, רַאפ ןלָאצַאב וצ ןעועג טכער םיא ייב זיא ,םיריש עקידרעירפ סעצרּפ ןיא
 ןייז וצ ףתוש ַא ןרעוו סרָאטקַאדער םעד ןגעק טרעכיזרַאפ ןייז יִבַא ,סנָאנַא ןַא ראפ יו
 ןקורד סעּפע ןליוו סָאװ יד, זַא ,ןדלָאמעג לָאמ ןייא טינ טָאה "רחשה, לעב רעד ...ןֿפַאש
 בילוצ סָאװ ,םירמאמ ןוא םיריש רעדָא ,ןגעוו ןצונ םענעגייא רעייז ןופ "רחשה, ןיא
 ןיא ןקורד ייז ןענַאק -- "רחשה, ןיא ןבעגניירַא טינ ייז ךיא ןָאק ,םעט זיא סע רעסָאװ
 רעד רַאפ ןיב ךיא ןוא -- ,טייז ַא לבֹור ייווצ רעדָא רָאלּפ יירד רַאפ עגַאליײב רעד
 ,טקורדעג םיא ןוא -- ריש ןייז רַאפ טלָאצַאב ץרּפ טָאה .,,?ךעלטרָאװטנַארַאפ טינ עגַאליײב
 -טנַארַאפ ןעוועג טינ ןזיא רָאטקַאדער רעד רעכלעװ רַאפ ,גנולײטּפָא רעד ןיא ,זיא רע יװ
 ,ךעלטרָאװ

 יד ןעמונעגנָא ךיז "םירפוס תאנק, רֹושָארב ןייז ןיא טָאה רעצייװש .ב .א (**
 ןייז ןיא טריקיטירק ףרַאש טָאה דלעפנעטכיל סָאװ ,ןיקסמינָאלס .ז .ח ןופ עדווירק
 עקַאט ןעװעג זיא "ןוברעהל תפסות, .ןעגנולדנַאהּפָא עשיטַאמעטַאמ ענייז "חנעפ תנפצ,
 ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד , סרעסקַאװ .מ עז ,.רעצייווש .ב .א םעד טָא רעפטנע ןַא טּפיױוהרעד
 ,201 'ז ,רעטעלביָאװיי ןופ קורדּפָא ,?רעטכיד
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 "יד קידייל ןזָאל וצ טינ ידכ,.. וסע טניימ ,שידִיי ףיוא טצעזרעביא יירפ
  קורד .םירבחמ ךעלטנייועג ןעוט סע יװ ,ןטייז עטקורדרַאפ-טינ ,ענעבילברַאפ
 -ַאז ןופ ץרּפ .ל .י ןַאמרעגנויי רעד טסַאפרַאפ טָאה סע סָאװ ,ריש ַא ָאד ךיא
 -ייװש ,ב .א ןוא "ןוברעהל תופסותק עקיזָאד סָאד ןעזעג טָאה רע ןעוו ,שטשָאמ
 .."םירפוט תאנק רושָארב סרעצ

 -גטכיל טָאה ,ץיטָאנ רעװַאקישט רעד טָא ןופ ףוס םעד ןופ טעז ןעמ יוװ
 ידב --. ,"קלח רינה איצוהל אלש ידכ; זיולב טינ טקורדעג ריש סעצרפ דלעפ
 ןופ ךשמה ַא ןעוועג זיא דיל סעצרּפ ,טקורדרַאפ-טינ ריּפַאּפ סָאד ןזָאל וצ טינ
 לשמ םעד ןיא .דרָאקַאסולש ריא ןעוועג זיא סָאד ;קימעלָאּפ סדלעפנטכיל

 דובכ קיטש ַא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא הנבל רעד ןוא (יזיומרעדעלפ רעד טימ

 ןוא השוב ַא ןוא ,"הנבל} רעקיטכיל רעד ןופ לשמנ םעד ,ןדלעפנטכיל רַאפ
 -- ןיקסמינָאלס .ז .ח ,קיטַאמעטַאמ ןופ טיבעג ןפיוא רענגעק ןייז רַאפ הּפרח ַא
 סָאװ ,בלכ םעד ,ןרעצייוש .ב :א רעקידייטרַאפ ןייז ןוא "זיומרעדעלפ, רעד
 עקַאט רימָאל טָא ..הנבל רעד ףיוא *טליבעג, ןוא טכַאמעג שירַאנ ךיז טָאה

 סע יאדכ זיא ,דיל טקורדעג טשרע ןייז זיא סָאד יוװ ײזַא) לשמ סעצרּפ ןרעה
 ;(לַאניגירָא ןיא עקַאט ןוא ןצנַאג ןיא ןעגנערב וצ

1 

 ,רבק תכשחה ביבסמ ,להי אֹל שמשה
 ,םיניע תורומש ורגס שיא ינב םג ,םדא ינב
 ,רבא לעא התע :תמשנתה רמאתו
 ..םימש הפועא תומלצו הלופאמב
 .רומחה קהנ -- !ףפועמ רשנ !רשנ -- וטיבה
 .רושהו סוסה וירחא רעג -- !רשנ !רשנ

,4 

2 

 ,םיננעה ץפיו חריה עמש תאז
 ,התפיע הפלח ,ךשוחל םש ץק ורוא
 םינפ רתס לכ ךשח ,הארמ לכ הלגנ
 ,התלגנ שפנ לעגב תמשנתה םגו

3 

 ילרוג ױמו ער המ !יחא ,ינליצה
 !סמת ףלהא ןה הריה הגנל
 .יִל אב יתרגי ףךשא !הה ...ץיפי תוהוגנ
 (תמשנתה החפיתה בלכהל הכ)
 !הנבלהב רעג !יער ,חבונ בלכ
 .היגפ ריתסת סונת ךתרעג ןמ
 . .תננע הילע ןכשתו אבחתת

 ץרפ רעבָא ,ןָאילעמַאכ ,ךוברעטרעוו סיקסװָאזָארג הדוהי טיול ,זיא "תמשנת, (*
 רענעמונעגנָא רעד ןעװעג זיא סָאד ןוא ,זיומרעדעלפ :טשטיײיטרַאפ ,םינּפא ,סע טָאה
 ,קרָאייינ ,ָאויי ןופ קעטָאילביב ,"שטייט-שמוח, :לבאנ המלש 'רד עז .רדח ןיא שטייט

 .09 'ז ,3
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 הפושי ךשח ריהב רוא תחת
 םימ תרשחו םיקחש יבע ךשחבו
 ,םימש קסא יכ ינוארקי רשנ

4 

 ,חֹובנו ךלה תואלפג םיערה בלכה

 ,רוא הנשמ לץיפה ,ךלוה רקיחריחו

 חכ הרצע אל והגנ קרבמ תמשנתה

 .רוב יתכרי לא תורפ-רפחל לופתו

 ,הושת ,אכדת חנאת תורירמבו

 .רומחהו רושה םג הל וגעלי תעכ יכ

 .שמרו לחוז ךא -- עג -- !תֹא רשנ אל

 !תמשנת ,יפוע ,ילכות םא ,תעכ יפוע

 ..טנייש הנבל יד ןעוו ,ןעילפ טינ ךעבענ ןָאק ,זיומרעדעלפ יד ,תמשנת יד

 ןייז טימ טָאה -- "הנבל יד; -- דלעפנטכיל הדוהי לאירבג זַא ,טניימ סָאד

 ףיוא טכַאמעג קיטכיל ױזַא ,"זיומרעדעלפ רעד, ,ןיקסמינָאלס ןגעק ןטערטסױרַא

 -ייװש) "בלכפ רעד ..ןטלַאהַאב ,ךעבענ ,ךיז זומ רעטצעל רעד זַא ,טלעװ רעד

 ,,טריפעגסיוא טינ רָאג (ןדלעפנטכיל) הנבל רעד ףיוא ןליב ןייז טימ טָאה (רעצ
 היא ,טכארבעג דיל-לשמ סָאד ןבָאה רימ סָאװ בילוצ ,רקיע רעד רעבָא

 ןופ תקולחמ רעקילָאמַא רעד ןיא ךיז ןשימוצניײרַא ידכ טינ ,ךיז טייטשרַאפ
 יד ןיא טנװַאהַאב זיא סָאװ ,רענעיל רעד ידכ רָאנ ,םיליכשמ עטלַא יירד יד
 ןופ (הצילמ רעד טיִמ םענייאניא) לשמ רעד זַא ,ןעז לָאז ,ךעלעטניּפ עצרַאװש

 רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טינ טמוק "חריהו תמשנתה,
 יו ,טָאה ןעפ סעצרפ ,ןיינ .שיערבעה ףיֹוא ריש ַא ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז
 ייב ,"רישה תכאלמ, רעד וצ ןייז טניוװעג טוומעג ןיוש ,ןעז וצ טכייל זיא סע
 ןוא ,טַאלג ױזַא ןעמוקעגסױרַא טינ סע טלָאװ רעפאש-ןזרעפ ןטניווועג ןייק טינ
 ןטריטנִיַאּפ-שיטסַאקרַאס ַאזַא טימ -- קיטפערק ױזַא ןוא רָאלק ױזַא טינ יאדווא
 ,"יל ָאב -- ילרוג; םַארג רעטכירעגמוא רעד יו ,טייקיניילק ַאזַא וליפא) סולש
 ,סָאװ ןגעקטנַא ,(טייקטינעג רעסיוועג ַא ןופ רָאנ טַאטלוזער ַא ןייז טנַאקעג טלָאװ
 רעטשרע סעצרּפ זיא "חריהו תמשנתה; ביוא סָאװ ,םעד ןגעקטנַא ?סע ךיא גָאז
 רע טָאה ןבירשעג ,ריש רעטקורדעג רעטשרע ןייז סע זיא ,ריש רעשיערבעה

 -טנפערַאפ ןיא "ןוברעהל תפסותק ןעו ,1875 רַאפ ךָאנ רעירפ אמתסימ ןיוש |
 ןיוש ןבירשעגנָא ןבָאה טזומעג ץרּפ טָאה אפוג לשמ ןקיזָאד םעד .ןרָאװעג טכעל
 -עביולרעד-רוזנעצ עשיסור יד לייו ,רַאפרעד הרעשה  ַאזַא ךזמ ךיא ,1874 ןיא
 (רָאורבעפ ןט10) רַאונַאי ןט18 םעד טריטַאד זיא "ןוברעהל תפסות; ףיוא שינ
 זיא .ןשינעביולרעד ןבעגוצסורַא טלייאעג טינ ךיז טָאה רָאזנעצ רעשיסור ַא ,5
 לסיב שפיה א רוזנעצ רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ אמתסימ טּפירקסונַאמ רעד
 טָאה דלעפנעטכיל ןעוו ,1874 ןיא --- טניימ סָאד ןוא ,1875 רַאונַאי רַאפ רעִירּפ
 טכעלטנפערַאפ זיא לשמ סעצרּפ ווו ,רושָארב עשימעלָאּפ יד טכַאמעג קיטרַאפ

 | ,ןרָאװעג
 -ַאמ יד ןעמַאטש ,רָאי קידרעירפ ַא ןופ ךיוא טינ ביוא ,ןקיבלעז םעד ןופ

 ןיא טיהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשיערבעה ייווצ סעצרּפ ןופ ןטּפירקסונ
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 טנָאמרעד רעירפ זיא סָאװ ,רעדיל עשיליוּפ גנולמַאז רעכעלטפירשטנַאה רעד
 ,("סקיא םַאדַאמ ןופ גָאטנריױבעג םוצ;) רעדיל עקיזָאז יד ןופ סנייא .ןרָאװעג
 ךיז טליפ ,ןעעזעג ןבָאה רימ יוװ ןוא .,ןרָאװעג טריטיצ רעירפ ןיוש זייוולייט זיא
 סעצרּפ ןיא טפָא ױזַא טגנילק סָאװ ,ןָאט רעד ,ןָאט-ענייה רעד ןיוש ןטרָאד
 ַא רַאפ ,רע טגערפ ,סָאװ .רעדיל-"בגועה, ןוא ?ַארעצנַאמָאר, עקידרעטעּפש
 רע טָאה ייז ?המשנ ןוא ץרַאה ןייז :גָאטנריױבעג ריא וצ ןבעג ריא רע לָאז הנתמ
 ?ןעמולב ןקיש ריא רע לָאז ,טקנעשעגקעווַא ןיוש גנַאל ריא

 ,יתצפח םיחרפ הולש
 ,ףרוע הנפ ץיקו
 / ,ביבאה ךתא ךא
 .ףרוח דלח לכ לעו

 ;רעטייוו ןוא

 חלשא ךל ירישה
 ?המלש ?הנתמל
 -- ואובי םיאורק ךילא
 ?המדרנ יריש לע תאו

 ףסכ ןינק ישלה
 ,ןיע אשא תעכ
 יתחלצב רבכ הז םא
 ...ןיא הרוגא ףא

 ,תעדומ ךל יתכרבו
 ?םיתפש קשפא המל
 ,שולחה יטע רורא
 !םיתעבש -- יינע

 ןףעמוק ריא וצ ןָאק רע סָאװ טימ ,ךַאז ןייא רָאנ ָאד זיא סע

 ,הנמלאת יתפש

 ...ודיגי יניע ךא
 יניברקת דיגנכ תא
 (*ידורמו יינע תורמל

 / ףנימי קשא ינא
 יטישות יל ףדבל
 םינוי ךיניעהו
 .יטיבת ילע תא

 הדות תעמד -- ינאו

 ,יביע תב דרת

 הנועה ךדבע

 ."יגנהג יארקת םרט

 רעשיליוּפ רעד טימ ייז טנעייל ןעמ ביוא רָאנ ךיז ןעמַארג "ידורמוע -- "ודיגי, (*
 ,שידיי ןופ ךַארּפשסױא
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 ,ררושמ ןשיערבעה ןרעדנַא ןַא ןעמָאנ ןטימ ןפורוצנָא רעווש ןעוועג טלָאװ סע

 עכלעזַא ןבירשעג ןבָאה רע לָאז ה"י ןט19 םענופ ןרָאי רע70 יד ןיא סָאװ

 .םיזרח עשינייה:-בלַאה ,עשינָאריא-לַאטנעמיטנעס ןוא עקידװעליּפש

 ץרּפ לָאז ,טניירפ-טנגוי סעצרפ , רעטבילעג .י 'רד ןופ תועידי יד טיול
 -ַאינצרעפ א ןעוועג זיא רע ןעוו ,שיערכעה ףיוא םיריש ןביירש ןביוהעגנָא ןבָאה
 ַא טימ רעדָא ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טעמכ ,1866 םורָא ה"ד ,לגניי רעקיד

 -יוּפ ךיוא ךָאנרעד ןוא) עשידִיי ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה ,רעטעּפש רָאי רָאּפ
 טָאה רעדיל עשידִיי ןקורד .ןקורד טינ ,ןביירש רָאנ -- רעבָא .רעדיל (עשיל

 רעשיערבעה רעד ןיא ךיוא רעבָא ,1888 ןיא טשרע ןביוהעגנָא ,טסּוװַאב יו ,רע
 טָאה ,רעשידַיי רעד ןיא יו ,רעירפ ךס ַא ןויוועג ךיז טָאה רע ּוװ ,רוטַארעטיל
 ןעצ טינ רעיש --- ,1875 ןיא --- ,ןעעזעג ןבָאה רימ יװ --- ,טשרע טריטויבעד רע
 וצ ןעּפ ןייז ןוא קנַאדעג ןייז ןעניווועגוצ ןביױהעגנָא טָאה רע יו םעד ךָאנ רָאי
 .ןכַאז עיור טימ םלוע ןרַאפ ךיז ןזייו ,סע טסייה ,טלָאװעג טינ טָאה רע .,ןזרעפ
 ןייק זיא ןרעוו ףייר ,רעקיצניו רעדָא רעמ ,טעװ רע זיב טרַאװעג טָאה רע
 ,טקורדעג טָאה רע סָאװ רעדיל עשידִיי עטשרע יד ןיא יו ױזַא סָאװ ,טינ שודיח
 טָאה רע סָאװ ,טירט עשירַארעטיל עכעלטנפע עטשרע יד ןיא ךיוא ךיז טליפ
 סעּפע ייז ןיא ךיז טריּפש ךיוא .טייקרעכיז עסיוועג ַא ,שיערבעה ףיוא טכַאמעג
 -עג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד זיא רע :טושּפ רָאג ..ןצרּפ ןקידרעטעּפש םענופ
 "רַאפ אמתסימ רעִירפ ןוא) טכעלטנפערַאפ טָאה רע ןעוו ,טּפיוהרעד ןוא ,ןבירש
 טָאה רע ןעוו ,1874 ןיא ,לגנִיי ןייק רעמ ןיוש ןעוועג טינ ,ןזרעפ יד טָא (טכיר
 םורַא רָאי ַא ןיא טָאה רע ןכלעו טימ ריש םעד ,"חריהו תמשנתה;, ןבירשעג
 ,רָאי 22 ןעוועג טלַא ןיוש רע זיא ,רוטַארעטיל רעשַיערבעה רעד ןיא טריטויבעד
 טייקפייר ןופ סנכייצ טניפעג ןעמ ןעוו ,ןרעדנּוװ טינ ךיוא רעבָא ךיז ףרַאד ןעמ
 ףרַאד ןעמ ,ןרָאי עקידרעִירפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ענייז ןעגנופַאש יד ןיא וליפא
 ערעדנַא יװ ,ץרּפ ,רעטלע עקיטסייג ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןסעגרַאפ טינ
 סע טעז ןעמ .טלקיװטנַא לענש רעייז ןוא ירפ רעייז ךיז טָאה ,םייוליע עתמא
 ןרעױדַאב םוצ -- ענייז ןופ ןוא ןגרעבניצ .י וצ ווירב ןשיפַארגָאיבָאטױא ןופ
 ןט3 םעד ,רע טָאה ןגרעבניצ ֹוצ ווירב ןייז ןיא ,תונורכיז -- עטקידנערַאפ טינ
 טקריװעג רימ ףיוא ןבָאה ןרָאי-רעדניק יד ןיא; ;ןבירשעג ,1911 רעבמעצעד
 -עּפש סָאװטע ,לג"דא ג"בלר ,"םיכוכנ הרומ, ,"תובבלה תבוח, ,םיקסוּפו ס"ש

 ךָאנרעד ..ערעטעּפש יד ןוא ,ןהכה םדא :שיערבעה ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,רעט
 ןעמוקעג (רעטייו רע טביירש) זיא ערעדנַא ןוא םיכובנ הרומ ןכָאנ ..,.ך"נת
 קנעש עסיורג ,זדנוא יב שרדמ-תיב סיֹורג ַא .םירפס-הלבק ףיוא טייצ יד
 הלבק סָאװ ,קנַאש רעד וצ ןשמוקעגוצ ,קידנכוז ןוא קידנּפַאט ,ןעמ זיא ,םירפס
 סעצרפ ןופ י.טנעילעג ,ךעלטנגייא ,טנרעלעג ןעמ טָאה -- ,ןעמונרַאפ טָאה
 ןופ תחנ; רע טָאה ,הווצימ-רב טרעװ רע ךָאו רעדייא זַא ,רימ ןסייוו תונורכיז
 טכַאמ ,ךעלכערטשרעביוא "סמדיגמ ירפ, ןופ שפנ תמגע ,ן"ר קיטש ןסָאלּפעצ ַא
 -געלש סָאװ ,רעדניקטסעק -- טייל עגנוי יד רַאֿפ ייז טגָאז ןוא ךעלטשּפ ךיוא
 חסונה יּפ לע; רע טנװַאד טלָאמעד ןיוש ."שרדמ-תיב ןיא םורַא ךיז ןרעד

 טַאדלָאס ַא יו ,ליו ם"במר רעד יו ,הרשע הנומש טייטש ןוא *הקזחה די; ןופ
 סע זַא ,ג"בלרה יּפ לע ןיוש טסייו ןוא ..טענ יד ייב טנעה יד ,טנָארּפ ןיא
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 ןוא ןײרַא למיה ןיא ןגיולפעג טינ רָאג זיא איבנה והילא -- ןֶא טינ ךיז טבייה
 ןייק ,טינ םיסנ ןייק רָאג טעמכ סעּפע םיסנ יד ןענייז ם"במרה יּפ לע זַא
 לביטש רעזלעב ןיא ןענעװַאד טפָא רע טפיול טלָאמעד ןיוש ."תוכרעמה דודש,
 ּפָאק ןּפַאלק ןטימ ,יירשעג ןטימ ןערב רעד -- תובהלתה סָאד טיצ סע :ןײרַא
 (טגָאזעג טנייה טלָאװ ךיא יו) בילוצ ןוא הרשע הנומש ייב טנַאװ רעד ןיא
 טלָאמעד ןיוש ..."תודועס שלש וצ לביטש רערעג םוצ --- גנומיטש רעליטש רעד

 ץעקש םוצ -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא .."םיכובג הרומ; םוצ רע טפערט
 סױרַא לָאמַא ּפַאכ ןוא ...רהוז םוצ ,רע טגָאז ,ןעגנַאלרעד ךָאנ לע ךיא ..."םייח |

 ייב ."ןייטשפיילש ַא ןיא יו ,לכש םעד רימ ףרַאש ןוא --- "םימותו םירוא. ןַא

 רע טָאה ,ןישערבעש ןיא טנרעלעג זייוולגנִיי רע טָאה םיא ייב סָאװ ,לסחנּפ 'ר
 סָאד ,ךיז רַאפ ןענרעל סָאד ..ןענעייל סָאד זיא רקיע רעד; זַא ,טסּוװרעד ךיז
 טימ ,תוקפס טימ ןעמוק ןעמ ףרַאד ןיבר םוצ ..חומ םעד ןיײלַא ךיז ןפרַאש

 ענײמעגלַא עגונב ;ןכַאז עשידַיי ןיא זיא סָאד .."השקה רבדהפ טימ ,תולאש

 ,שיליוּפ ,גנוי רָאג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןענעייל סיוא ךיז רע טנרעל --- םידומל

 עצנַאג ַא טינ רעיש ךרוד טנעייל רע .שיזיוצנַארפ לסיב ַא ,שטייד ךיוא ,שיסור

 ןוא !קיטרַאנדײשרַאפ יו ,זיא טלעװ יד סיורג יװ ,טָאג, --- - ..קעטָאילביב

 ןקידתולעּפתה םעד תונורכיז יד ןיא רעביא רע טיג --- ?!טסיײג לפיוו ,לכש לפיוו

 .טנעיילעג טָאה רע עכלעוו ,רעכיב יד םיא ףיוא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ,םשור

 טכַאמ סע ןוא רדס ַא ןָא טנעיילעג ייז טָאה רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע ןוא

 טינ ןענייז ,טלייצרעד ווָאלָאקָאס םוחנ יװ ,תועידי ענייז סָאװ ,סיוא טינ ךיוא

 ןעוועג טינ רע זיא ,רעכיב ןופ רענעייל רעקיסיילפ וצ ןייק סָאװ ,סיורג ןעוועג

 הסיפת רעכעלרעדנוװ ןייז טימ ..קודקד ןיא ךַאװש ןעוועג זיא רע סָאװ ןוא

 רַאפ ןעוועג קיטיינ זיא סע סָאװ טּפַאכעג רעכיב ןוא םירפס עלַא יד ןופ רע טָאה

 ,שיטַאמעטסיס טנרעלעג טינ טָאה רע ביוא .טסייג ןייז ןופ גנורעּפכורפַאב רעד

 -עטניא ןקרַאטש ַא ,ןסיו ֹוצ סערעטניא ןקיטייזליפ ַא רַאפרעד טַאהעג רע טָאה

 ןופ טעטיויטיסנעס עקידארומ ַא ,טייקירעגינ עפיט ַא ,טשרָאד ןלעוטקעל

 ,טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,לסיב סָאד זַא גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא --- ,טסייג

 לָאז ענייז ןעגנופַאש עטשרע יד ןיא ןיוש זַא ןוא ןרילומיטס קרַאטש םיא לָאז

 ..ןצרּפ םענעסקַאװעגסױא רעטעּפש םעד ןופ ביײהנָא ןַא ןוא גָאזנָא ְןַא ןריּפש ךיז

 (שמה רעדיל-טנגוי עשיערבעה (ד

 םעד ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,רימ ןייּפש רעדיל-טנגוי עשיערבעה סעצרּפ ןיא

 סָאװ ןיא .רעטכיד םענעסקַאװעגסױא רעטעּפש ןפיוא גָאזנָא ןַא ןופ בײהנָא

 ?בייהנָא רעד טָא טײטשַאב

 ןכירטש-ענייה ערעדנַא ןוא עינָאריא עשיטנַאמָאר, יד טנָאמרעד ןבָאה רימ

 ,ןכירטש -- ,"סקיא יורפ ןופ גָאטסטרובעג; םוצ דיל ןקידוװעליּפש םעד ןופ

 שידיי ןיא רעדיל-עביל עקידרעטעּפש סעצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ

 ןיא ךיוא ָאד זיא סשיצרּפ סעּפע .("בגועה,) שיערבעה ןיא ןוא (ָארעצנַאמָאר;)

 -סַאקרַאס עטפרַאשרַאפ יד ,סנטשרע ,זיא סָאד ."חריהו תמשנתה, דיל-טויבעד

 ,ילַפ) ("!תמשנת ,יפוע !ילכות םא ,תעכ יפוע,) זרעפ ןטצעל םעד ןופ טייקשיט
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 טליפ סע ןכלעװ ןיא ,זרעפ ַא -- (!ילפ ,טסנָאק וד ביוא ,ילפ ,זיומרעדעלפ
 טסוג רעד --- ,סעצרּפ ןורעפ עשיערבעה ערעדנַא ךס ַא ןיא יװ ,בגא --- ,ךיז
 םערָאפ יד ,סנטירד ןוא טייקשירעליײצרעד יד ,סנטייווצ .שידָיי ןופ טסייג ןוא
 ענייז ןיא ךיוא ,בגא ,טצינעג טפָא טָאה ץרּפ סָאװ ,םערָאפ יד -- ,לבַאפ .רעד ןופ
 | .רעדיל עשילױּפ

 סעצרּפ ןופ ךות םצע ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ןכַאז יירד עקיזָאד יד
 ןעניפעג ייז זַא ,ןגָאז ךיא ליוו לייוורעד ;רעטעּפש ןעז סע ןלעװ רימ יװ ,ןפַאש
 ןטסערג םעד ןיא -- םענייאניא יירד עלַא טינ ביוא ,רעדנוזַאב ערעדעי -- ךיז
 טָאה רע סָאװ ,יד ןופ טּפיוהרעד ,קרעװ עשיערבעה עטשרע ענייז ןופ לייט
 רַאפ סָאװ ..טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ןרָאי רע70 יד ןיא טכעלטנפערַאפ
 ?ןעוועג סע ןענייז קרעװ ַא

 ;ךיז ןקורד רעייז ןופ גנונעדרָא רעד ןיא ןענעכערסיוא ייז רימָאל
 רע70 יד ןיא רע טָאה ,דיל ןטקורדעג ןטשרע ןייז ,"חריהו תמשנתה? ךָאנ

 10 טפעה ,1875 ,"רחשהפ) "תופתושה, :םיריש יד טָא טכעלטנפערַאפ ןרָאי
 ;(10 טפעה ,1876 ,טרָאד) ?םירמוא יל; ;(4 טפעה ,1876 ,טרָאד) ?תומכחה תקולח;
  ה"לרת ,טרָאד) "םשה שודיקא ;(2 ןוא 1 טפעה ,1876 ,"רוא רקובהפ) ?לאינגנ;
 -וטכיל הדוהי לאירבג רעווש םענעזעוועג ןייז טימ םענייאניא) ןוא ;(טבש ,תבט
 ,ז* (1877 ,עשרַאװ) "תופוסא ילעב ינש תאמ םינוש םירישו רישב םירופס; (דלעפ
 ,טגָאזעג תודע טָאה ןיילַא ץרּפ סָאװ ,ןלייטסיוא רימ ןלעוװ "רישב םירופס' יד ןופ
 -טיּפַאק ןעצ ןיא עמעָאּפ ַא ,"ירבע ררושמ ייח, זיא סָאד :ןבירשעג ייז טָאה רע זַא
 ַא ,"הנח, ;(**גנולמַאז רעצנַאג רעד ןופ לטירד ייווצ טעמכ ןעמענרַאפ סָאװ ,ךעל
 -עגרעטנוא שוריפב ןענייז סָאװ ,רעדיל רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,ןזרעפ ןיא גנולייצרעד
 "םמוש תיב, ןורעפ ןיא ןעגנולייצרעד עצרוק יד ןיימ'כ -- ,*9 .ל .יא ןבירש
 | ,"לצעה, ןוא

 ןלַאיציניא סדלעפנטכיל ךיוא ןעייטש "ירבע ררושמ ייחש ןופ ףוס םייב
 רעבָא ,("פלי --- (דלעפנטכיל לאירבג) "לג יאלּפ, זיא טפירשרעטנוא עלופ יד)
 1888 ןיא ןבירשעג עמכילע םולש וצ ווירב ןשיערבעה ַא סעצרּפ טול
 ןופ םיריש ערענעלק עכעלטע ךָאנ ןוא "הנח; ,"ירבע ררושמ ייח, ןעמַאטש
 רע טָאה אמתסמ ?תובת ישאר סדלעפנטכיל רעהַא ןעמוק יװ ,ייא .ןעּפ ןייז
 רעסקאוו השנמ ןופ הרעשה עקיזָאד יד .םיריש סעצרּפ ןגנוי םעד טריטקַאדער
 ןעניפעגוצסיוא טכייל ױזַא טינ טציא זיא סע שטָאכ ןוא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל

 ךיז טניפעג םילשורי ןיא קעטָאילביביטעטיסרעוװינוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא (6
 לירּפַא ןטס24 םעד טרירוזנעצ ןיא יז) עבַאגסױא רעקידרעירפ ַא ןופ רַאילּפמעזקע ןַא
 רעד ןופ ,עבַאגסױא רעטייוצ רעד ןופ שינעביולרעדירוזנעצ יד תעב ,1876 ,(יימ ןט7)
 .1877 ,(ינוי ןט7) יימ ןט025 םעד טריטַאד זיא ,טנַאקַאב ןעמעלַא זיא סָאװ ,עבַאגסױא
 ןעמָאנ רעד זיא סָאד סָאװ ,"ירבע ררושמ ייח, ןעמָאנ םעד טגָארט עבַאגסױא עטשרע יד
 גנולמַאז-רעדיל יד סָאװ ,ןטייז 158 יד ןופ 95 עצנַאג רעביא ךיז טיצ סָאװ ,עמעָאּפ ַא ןֹופ
  קורדּפָאיטַארַאּפעס ,"רעטכיד ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד, :רעסקַאװ השנמ עז) .טמענרַאפ
 ,(3--1 רעמונ 12 דנַאב ,"רעטעלב ָאוויי , ןופ

 זיא ,גנולמאז רעצנַאג רעד וצ ריפניירַא ןַא ןייז וצ סיוא טעז סָאװ ,המדקה יד (**
 -זיױלק ,א .י עז ,ןײלַא ןצרּפ ןופ ןבילבעג זיא ןוא ?ירבע ררושמ ייח, ןופ טרָאװרָאפ ַא
 | ,2605 '| ,װ טפעה ,1951 ,ביבאילת ,"תונוילג, ןיא רענ
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 ןצרּפ ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז רעטרעװ ןוא תורוש ערעסָאװ ,רעכיז ףיוא

 טימ ןעמ ןָאק ,ןדלעפנטכיל ןופ ןרָאװעג ןבירשעגניירַא זיא סָאװ ןוא ןיײילַא

 ןוא "הנח? ,"ירבע ררושמ ייח; ןענייז ןעמונעג ןצנַאג ןיא זַא ,ןגָאז טייקרעכיז

 סעצרּפ -- "םליא טייטש סע עכלעװ רעטנוא ,רעדיל ערענעלק עכעלטע יד

 ,רעדיל עקידרעירפ יד ךיוא יװ ,ייז טנעייל ןעמ ןעוו ,ןעגנופַאש-טנגוי ענעגייא

 סָאװ-רָאנ --- יירד יד ,ץלַא יו רעלרפ ,ייז ןופ ןדעי ןיא ןעמ טניפעג ,ּפָאק טימ

 רעדָא ייווצ ןיא ,יירד עלַא טינ ביוא ןוא --- ןכירטש-רעטקַארַאכ עטנַאמרעד

 ,ייז ןופ םענייא
 ַא וצ ךעלנע סע זיא סנטייווצ ,שירעלייצרעד ,סנטשרע זיא *תופתושה;

 ןיא סע טָאה ,סנטירד ןוא לבַאפ עכעלטנגייא ןיק טינ זיא סע שטָאכ ,לבַאפ

 עריטַאס רעד ןופ טקעיבָא רעד .םזַאקרַאס ןוא עריטַאס ןופ טנעמעלע םעד ךיז

 ןלעטשוצּפָא וצ טגָאז רע ."שודקא ַא ױזַא םתס רעדָא ,יבר רעשידיסח ַא זיא

 ַא ןרעהעג לָאז םיא זַא ,יאנתב ,ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ ,ףָאש ףיוא הפגמ יד

 -עגפיוא טינ טָאה הפגמ יד .רעדניר ןוא ןסּפעש ענעבילבעג יד ןופ טפלעה

 טינ טרעװ "שודקק רעד .ןבילבעג ןבעל טינ זיא ףָאש ןייא ןייק ןוא .טרעה

 :תיחשמ םעד ןטש ןיא ןייז םקונ ,רע טגָאז ,ךיז טעװ רע .ןופרעד לעּפתנ

 .ןבילבעג ןענייז סָאװ ,לעפ יד ןופ טפלעה ַא ,ףתוש ַא יװ ,רע טנָאמ לייוורעד

 סע טָאה ךָאד ,לבַאפ עטכע ןַא יװ ,טָאדקענַא רעשירעליּפש ַא רעמ זיא סָאד

 .תקולחק .טייקשירעלייצרעד רעשיריטַאס ןופ טנעמעלע ןסיוועג ַא ךיז ןיא

 ןוא שירעלייצרעד ,םיריש ייווצ עקידרעירפ יד יװ ױזַא ,זיא רעבָא *תומכחה

 טקיטעּפשרַאפ טָאה רע .רעקיטירק רעד טכַאלעגסױא טרעוו ָאד ,שיריטַאס

 עלַא יװ ,םעד ךָאנ ןיוש ןעמוקעג זיא רע ."תומכח יד ןופ גנולייטעצ, סטָאג

 .ןטרָאס ענעדיישרַאפ ןשיווצ ןרָאװעג טלייטעצ טָאג ןופ ןענייז המכח ןופ תורצוא

 יע{ 7 ;ןשטנעמ

 . ,תעד הרתונ אל ,הספא רבכ המכח ךא

 -- הלפתפ רבדמ ,חפיתמ ,הכוב אוהו

 תעמוש ןזא הטה ,וימחר ורמכנ ףא

 ,הלילשה ןתנ ול -- ,ספא ךא רתוהבו

 ,ןסיוו ןייק רעמ ןבילבעג טשינ ,ןעוועג טינ ןיוש זיא ,סע טסייה ,המכח ןייק

 טָאג טָאה ,הליפת טוט ןוא טגָאלק ןוא טנייוו (רעטקיטעּפשרַאפ רעד) רע ןוא

 סע יװ ױזַא רָאנ ;טעבעג ןייז וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןעוועג םחרמ םיא ףיוא ךיז

 יד ,ןײנ םעד ןבעגעג םיא רע טָאה ,ןבילכעג טינ טשינרָאג רעמ ןיוש זיא

 | : .עיצַאגענ

 ,םתורע הלגי ,םירפוס תמכח לולשי הב

 יירקׂשי הישותבו לולשי םיתמ דובכ

 םתאצמ הערה תֹא םימכחה ועדי שיח
 (*,רקבמ השענ המכח ןורסחמ יכ

 .עלהשעמ שיבַארַא ןַא ףיוא טנַאירַאװ ַא זיא לשמ םעד ןופ טעשזויס רעד (*

 ןעמעלַא טלײטעג ןוא טלעװ יד ןפַאשַאב טָאה אללא תעב זַא ,טלייצרעד טרעװ טרָאד

 ןעמוקעג רעטעּפָאסרַאפ ַא זיא רע זַא .ייברעד ןעוועג טינ ךַאלעפ רעד דָארג זיא ,תונתמ

 ןײגקעװַא טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע .טלײטרַאפ ןעוועג ץלַא ןיוש זיא ,ןפיול וצ
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 המכח יד ןענעקײלרַאפ ,סע טסיה ,רע טעוװ גנוריגענ ןופ חוכ םעד טימ
 ןופ דובכ םעד טימ ןענעכער טינ ךיז טעװ ,ןדנעש ייז ןוא סרעביירש ןופ
 םימכח יד טסּוװרעד ךיז ןבָאה דלַאב ..ןסיו סָאד ןכַאמ טשינוצ ןוא עטיוט
 ןלעפסיוא םעד תמחמ םערָאװ ,ןפָארטעג ייז טָאה סע סָאװ ,קילגמוא םעד ןופ
 סע זיא קנַאדעג רעיינ ןייק ..רעקיטירק ַא ..ןרָאװעג רענעי זיא המכח ןופ
 רעקידרעטעּפש סעצרּפ ןופ סעּפע ןיוש ךיז ןיא ןבָאה ןזרעפ עקינייא רעבָא ,טינ
 ןעקנעדעג וצ טינ טדַאש ,ןיער םצע םֹוצ ךייש זיא סָאװ ,טייקטריסנעדנַאק
 ןופ טינ ךָאנ בוא -- רעקיטירק ַא ןעועג טלָאמעד ןיוש זיא ןײלַא ץרּפ זַא
 קיטירק ןייז רעבָא -- ,ןבעל ןופ רעקיטירק ַא זיא ,טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל
 "עצ ןייק טינ ,עויטקורטסנַאק ַא ןעוועג ,טביילגעג טָאה ןײלַא רע יװ ,זיא
 ןייז ןופ טרענעג טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה טציא ןופ קיטירק ןייז .עשירערעטש
 טַאהעג טינ רעיש טָאה רע סָאװ ,ןביולג םעד ןופ -- ,רעטעּפש ןיא ןביולג

 ןעננוזַאב סייה ױזַא ןוא טקירדעגסיוא רָאלק ױזַא טָאה רע סָאװ ןוא ןריולרַאפ
 ןופ בייהנָא םעד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,דיל םעד -- ,"םירמוא יל, ןיא
 עטרעפ סָאד ןיוש ןעוועג ,ןסייו רימ יוװ ,זיא סע שטָאכ ,ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז
 ןופ טריטיצ סע ןבָאה רימ .ןכעלטנפערַאפ וצ ןזיווַאב טָאה רע סָאװ ,דיל

 סע זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא לטיּפַאק ןקידרעירפ םעניא ףוס ןזויב ביײהנָא
 סָאװ ,םעד ץוח ַא ,םיריש עשיערבעה עטסלופסקורדסיוא סעצרּפ וצ טרעהעג
 עשיערבעה יד עכלעו טימ ,רעדיל עלַאיצַאס עטסשיריל יד ןופ סנייא זיא סע

 א ךיוא טָאה דיל סָאד .טנכייצעגסיוא ױזַא ךיז טָאה ןרָאי רע70 יד ןופ עיזעָאּפ
 טימ ,ןילַא ןצרּפ ןופ ,ןרעסקאוו השנמ טיול ,טמַאטש סע ןוא -- ,חסונ ןשידִיי

 -ָאמס ןלָאצַאב טפרַאדעג טָאה רע יו םעד ךָאנ רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא
 םעד ןיא ה"ד ,"הפסוהפ רעד ןיא "םירמוא יל, ןקורדּפָא לָאז רע זַא ,ןיקסנעל

 וצ סערעטניא סעצרּפ ןעוו ,1892 רָאי ןיא ,"רחשה/; ןייז ןופ לײטּפָא-ןסנָאנַא
 -ָאדװעסּפ ןרעטנוא) רע טָאה ,ןרָאװעג ךַאװ לָאמַא רעדיוו זיא ןגַארפ עלַאיצַאס
 ."םירמוא יל; ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי עיירפ ַא טקורדעגּפָא ("לרעּפ .5. םינ
 ,עשרַאװ ,1892-92 ,רַאדנעלַאק ןשידִיי סגרעבלעּפע ןיא טקורדעגּפָא יז טָאה רע
 :ױזַא ךיז טנעייל סע ןוא *(ץרּפ ,ל .י ךָאנ) טגָאז ןעמ, לטיט ןרעטנוא

 ,הריקח ןוא לכש זיא שלַאפ :טגָאז ןעמ
 ;קנאדעג רעירפ רעד טגנעה רָאה ַא ףיוא ןוא
 "הריפצ , ןופ ןסיוו ןיוש םידיסח ןלעוו ?תומכח,
 ,קנאב יד (?ןשטעוװוק) ןשטיינק לביטש ןיא רעטייוו ןוא

 ןרעו קידנעטש ןיוש ?לדוי, טעװ טקירדרעד :טגָאז ןעמ

 "סוחי, ןוא "ריבג , ,"קידצ , ןעמורק ןייז ןופ
 ןרעהפיוא לָאמ ןייק טעװ שרַאוװכיל ףלָאװ ןוא
 .תוחילס ייב ןעיווו ןוא ןסייב וצ ,ןסערפ וצ

 ירַאפ ךָאנ זיא םיא ייב סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד זַא ,טגָאזעג םיא ַאללַא טָאה ,ןקידייל ןטימ
 רעױּפ רעד רעבָא ,ןופרעד טפלעה ַא ןבעג םיא רע טעװ ,טייקשירַאנ יד ...זיא ,ןבילב
 ןַאד ןופ, ןוא -- גנַאלרַאפ ןייז טקיליװַאב ַאללֲא טָאה ,ןצנַאג ןיא אקווד טלָאװעג טָאה
 ,רַאנ רעצנאג א ךַאלעפ רעד זיא ןָא

 ,(1949 ,ינוי ןט5 ,"סטרעוװרָאּפ , :רעװָאסָאק .מ 'רד)
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 טנַאװיחרזימ ןיא טָאטש ַא בילוצ ;טגָאז עמ
 ;ןטיש םוטעמוא ךיז ןלעװ לגָאה יו שטעּפ
 דנַאל ןיא ןלעפראפ טשינ .,,םיאבג ,ם"רוכש
 ,ןטיג טימ ןרעש ןזָאל ךיז -- ןסּפעש ןוא
 :טגָאז עמ ךיא רעה "לארשי, רעדורב ףיוא ןוא
 ,ןגיוט טשינרַאג וצ ןיוש טעװ טשינרָאג רעד
 טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג ןייז ןיוש קידנעטש
 .ןגיוא יד ןבייהפיוא ןענָאק לָאמ ןייק ןוא

 ..האנש טימ האנק ץלא טגָאז סָאד רָאנ ...טגָאז ןעמ
 .ןבָאה טשינ ארומ ןייק ייז רַאפ ליוו ץרַאה ןיימ
 ,הנומא ,ןוחטב ךיא בָאה םהרבא ןופ טָאג ןיא
 .ןבָארגַאב ןרעוו ןלעוװ סעקוװַאיּפ עלַא יד

 ..ןיהַא ןייג ךיוא ןלעו האנש טימ ךשוח ןוא

 .טגָאט חרזימ ןיא ןעוו ,טכַאנ יד ּפָא טערט סע

 ןוז יד ןענייש טעװ סע ןעוו ,ןעז ןעמ טע'ו ָאד

 .טגָאז עמ סָאװ ,ץלַא טשינ זיא תמא זַא

 ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ןעעז רימ יװ ,זיא גנושידִיירַאפ רעיירפ רעד ןיא
 יד ,דיל םענופ עידיא ענײמעגלַא יד ייס ,טייקכעלדליב עשיטעָאּפ יד ייס
 סָאװ ,רעטקַארַאכ ןלַאסרעװינוא םעד ןריױלרַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ טָאה עיידיא
 רענעגנולעג רָאג טינ רעד ןופ ךיוא רעבָא ,חסונ ןשיערבעה םעניא טָאה יז
 ,טַאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,הנומא יד ,ןוחטב רעד רָאלק זיא גנוטעברַאַאב רעשידִיי
 האנש טימ ךשוח (זַא) ןוא -- ןבָארגַאב ןרעו ןלעװ סעקוװַאיּפ עלַא יד; זַא
 ..ןיהַא ןייג ךיוא ןלעוו

 -עה םעניא רעבָא ,ךַאװש רעייז זיא שידַיי ןיא דיל םענופ סולש רעד
 -ער ףיוא שינערעהוצנָא ןַא טינ רעיש רע זיא 1876 ןופ לַאניגירָא ןשיערב
 ,טולב ןעמָארטש ןיא יוװ ,ךיז יז טדָאב ,ףיֹוא טייג ןוז יד רעדייא,) עיצולָאװ
 ןצרפ ןעמ טלָאװ ,ןילַא דיל םעד רַאפ ןיוש ןוא --- ,("ןייש ןעמָארטש ןיא

 ןבָאה סָאװ ,סרעביירש עשיערבעה ענעטלעז ענעי וצ ןענעכערוצ טפרַאדעג
 .םזילַאיצָאס ןוא טעברַא ןופ ןָאּפ רעד רעטנוא טרישרַאמ ןרָאי רע70 יד ןיא
 רעדָא ,ללהי ַא ןופ רעדיל עשיטסילַאיצַאס יד ןבָאה תורוש לָאצ רעד טיול

 רענייא ןייק רעבָא ,ןצרּפ טגָאיעגרעבירַא סיוועג ערעדנַא ןוא רענימַאק קחצי
 טייקטכידעג יד ,טייקטסעפ יד טַאהעג טינ ךיז ןיא טָאה םיריש ערעייז ןופ
 ,"םירמוא ילק ןופ ןערב ןשיריל םעד ןוא

 ןטלַאהעג ?םירמוא ילק טָאה רע סָאװ ,טכערעג ןעוועג רשפא זיא ץרּפ
 יײײרט ,תמא ,זיא רע .דיל שיריל טשרע ןייז זיא סָאד :דיל טשרע ןייז רַאפ
 ןייז ןופ רעטקַארַאכ ןשיריטַאס-לַאיצַָאס ןוא ןלַאיצָאס םעד םיא ןיא ןבילבעג
 ןשירעליצרעד םעד טצינעג טינ רעבָא ָאד טָאה רע ,עיזעָאּפ רעקידרעירפ
 שיריל זיא רע .לבַאפ רעד ןופ ןטנעמעלע ןָא ןעגנַאגַאב ךיז זיא ןוא דָאטעמ

 רעד ןופ וטפיוא רעטסערג רעד זיא סָאד ןוא ,שיריל-ףיט ,"םירמוא יל; ןיא

 רעיש טליפעגנָא טָאה סָאװ ,סָאטַאּפ ןשיטע-לַאיצַאס םעד וצ .עמעָאּפ רעקיזָאד

 רעיננ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ,טייצ-הלכשה רעד ןופ עיזעַאּפ עצנַאג יד טינ
 -ָאמ רעלַאיצָאס-ןיר רעד וליפא ,רעשיריל-לעודיווידניא ןַא -- ,סָאטַאּפ ןימ
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 -עגפיוא טָאה -- דיל לַאיצָאס ַא ךָאד ךות ןיא זיא "םירמוא יל; -- טנעמ

 -רעּפ ַא סטעָאּפ םעד ןרָאװעג זיא ןוא ךַאז-ללכ עטקַארטסבַא ןַא ןייז וצ טרעה

 ..םירמוא יל  ..גנורַאפרעד-המשנ עסייה קיטש ַא ,שינעבעלרעביא עכעלנעז

 ..בױלג ךיא ..ארומ עדעי דמערפ זיא ןצרַאה ןיימ רעבָא ,ךימ טקערש ןעמ

 ךיז טָאה לגנַארעג רעטסקינייװעניא ןייז ןוא ךיא רעטזיורבעגפיוא סטעָאּפ םעד

 -הלכשה רעװָאברַאקס רעד ןטימ ןיא ,יירעגָאזרסומ םעד ןטימ ןיא טקעלּפטנַא

 ..יירעקידיירּפ

 -ירק ןטסקיניװעניא םעד טבעלעגרעביא סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,ןצרּפ רַאפ

 רעביא ןביולג ןופ ףמוירט רעד זיא ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ זיא סָאװ ,סיז

 ןוחצינ ַא -- ,ןוחצינ רעכעלנעזרעפ ַא ןעוועג ץלַא יו רעירפ ,גנולפייווצרַאפ

 ַא ךיוא ןעוועג זיא'ס ,טימעג םענעגייא ןייז ןופ טייקנכָארבעג רעד רעביא

 סָאד טָא -- ,ןרָאא רע70 יד ןופ עיזעָאּפ רעשיערבעה רעד רַאפ גנוכיירגרעד

 ,ךיא סטעָאּפ םענופ טיײקידלּפַאצ יד ןוא טייקשירפ יד ריא ןיא ןעגנערבניײרַא

 סעצרּפ ןעוװעג וצרעד סכעלנע סעּפע זיא רעטעּפש רָאי ןעצ ַא טימ יװ יוזַא

 ןיא טרעהרעד ךיז טָאה סע :שידַיי ןיא עיזעָאּפ רעד וצ רעייטשוצ רעטסערג

 : | ..דיחי םענופ םיטש יד ריא

 טניגרַאפ רע שטָאכ ,רעטכיד רעלַאיצָאס ַא ןעוועג רעבָא ךָאנ ץלַא זיא ץרּפ

 זיא רע ."לאינגנע ריש םעד ןופ ןעמ טעז סָאד .ךיא ןושלב ןדייר וצ ןיוש ךיז

 עקירעהַא זיב יד יוװ ,"רחשה, סניקסנעלָאמס ןיא טינ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא -- רעבָא ,"רוא רקובה, סרעבָאלטָאג ןיא רָאנ ,רעדיל

 יױזַא ןוא -- ?םירמוא יל,; ןרָאװעג טקורדעג "רחשה? ןיא זיא סע ןעווה- ,6

 ,דיל-םַארגָארּפ ַא סרעטכיד םעד סע זיא ,"םירמוא יל, יװ

 ןופ טקַאפ םעד ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז טעָאּפ רעד טָאה ?םירמוא יל ,, ןיא
 ןוא קלָאפ ןשידי םעד ןופ טפנוקוצ רעד ןיא -- טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג
 -ַאב וצ זומ רעד זיא "לאינגנ, ןופ וויטָאמטײיל רעד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד
 ןייז ףרַאד סע סָאװ ,םעד ןיא ןביולג ..ָאוק סוטַאטס םעד ,טציא םעד ןפמעק
 ןיא ןביולג םענופ ןָאפ רעד רעטנוא ףמַאק היא סע סָאװ ,םעד ןגעק ףמַאק ןוא
 -םילינשמ עלַא ןופ געו רעד ןעוועג זיא ןביולג --- ,"ףיוא טייג סָאװ ,ןוז רעד;
 ךָאד .געו סעצרפ ךיוא ןעוועג זיא סָאד ןוא ;ןרָאא רע70 יד ןיא ןלַאקידַאר
 םיא ףיוא טָאה רע .געוו רענעטָארטעגסױא ןייק טינ ןעוועג םיא רַאפ סע זיא
 סע ןענייז *םירמוא יל, ןיא :טירט ענעגייא ענייז ןופ ןרוּפש ןזָאלעגרעביא
 וצ גנוגיינ ןייז ןופ -- "לאינגנע ןיא :טייקשיריל ןייז ןופ ןרוּפש יד ןעוועג

 ,ןזיוועגסיורא רעירפ ןיוש טָאה רע סָאװ ,גנוגיינ רעד ןופ ,טייקשירעלייצרעד
 -עגנָא םיא ןיא טשרע טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,ַאזַא -- גנוגיינ ַא ךָאנ ןופ ןוא
 "על ןוא רָאלקלָאפ ןופ ףָאטש םעד ןצינ וצ עבט רעד -- ןקעלּפטנַא וצ ןביוה

 .סעדנעג
 רעד :תוכייש לקיטש ַא סעּפע ָאד רשפא ןיא ןכַאז ייוצ יד טָא ןשיווצ

 טייקשירעלייצרעד יד טיהעג טָאה לַאירעטַאמ רעשירַאדנעגעל-שיטסירָאלקלָאפ
 ױװַא ,עזָארּפ ןיא ןלַאפנײרַא ןוא ןשטילגּפָארַא טינ ךיז לָאז יז זַא ,דיל םענופ

 ףָאטש-לײצרעד םעד וצ קירוצ םוא ץרּפ ךיז טרעק *?לאינגנ, ןיא --- ,יױזַא יצ

 ילע רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןופ דָאטעמ-לייצרעד םעד ןוא
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 רעלַאיצָאס ןייז ןופ טסייג םעד יירטעג טביילב רע יו ױזַא טקנוּפ ,?םירמוא
 | .טייקשיריטַאס

 ךיוא טניפעג ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןענייז עריטַאס יד ןוא טייקשירעלייצרעד יד
 יב טּפױהרעד ןוא טייצ-הלכשה רעד ןופ םיררושמ עשיערבעה ערעדנַא ייב
 יו רעמ ןצרּפ ייב סע זיא ךָאד (+* .ןענָאדרָאג ,ל ,י --- ייז ןופ ןטסקיטכיוװ םעד
 רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד טימ םיא טדניברַאפ סָאװ ,גניר ַא
 ךיז ןָאטנירַא ןקידרעטעּפש םענעגייא ןייז ףיוא גָאזנָא ןַא זיא סָאד ,עכָאּפע
 םענעגייא ןייז ףיױא זמר ַא ,טסנוקיליצרעד רעד ןיא רָאנ ןצנַאג ןיא טעמכ
 -ָארּפ ןיא ןעגנולייצרעד וצ רעדיל עשירעלייצרעד ןופ ןייגרעביא ןקידרעטעּפש
 ַא יא ,טעָאּפ רעשיריל ַא יא ףכַאז עדייב ןעועג קפס םוש ןָא זיא ץרּפ ...עז
 רעמ ,עקידרעטעּפש יד ןיא תעב רעבָא ;ךעלהשעמ ןלייצרעד וצ ױעטסיימ

 ךיז טזָאלעג םזיריל ןייז רע טָאה ןבעל ןשירַארעטּול ןייז ןופ ןדָאירעּפ עפייר

 "טנגוי ,ןטשרע םעד ןיא ,טרעקרַאפ ,רע טָאה ,ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ןּפַאזניא |
 ענייז ןשרעהַאב טייקשירעליצרעד רעד טזָאלעג ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןכעל
 : (=*...רעדיל

 ..ךעלהשעמ טַאהעג ביל ןיוש רע טָאה ,לגניי ןיילק ַא רָאג ךָאנ זיא רע ןעוו

 טרעװ סע ביוא -- ,תונורכיז ענייז ןיא רימ ןענעייל ,"טשינ ךימ טייז ןעמ ווו;

 ןַא טימ ,םלוג ַא יװ ץיז; ןוא *ףיוא ךיא סקַאװש -- טלייצרעד סעּפע רָאנ

 -ןתח וליפא ,רעטייוו רע טלייצרעד ,עלהשעמ ַא רַאפ טלָאװ ךיא, ,.."ליומ ןפָא
 -השעמ ביל ךיא בָאה וויטקניטסניא; .."טגײלעגקעװַא הברוח ןיא ליּפש-הלכ

 ,טַאהעג רע טָאה האנה רעמ ךָאנ ןרעה וצ טַאהעג ניל ייז טָאה רע ..."ךעל

 טליצרעד סעּפע דימת טעמכ טָאה רע ןוא .טלייצרעד ןיילַא ייז טָאה רע ןעוו

 עכעלנעזרעּפ ַא ענייז ןעועג ,ךיא בילג ,זיא סָאד .רעדיל ענייז ןיא ךיוא

 עשיערבעה יד ייב ןעמענרעביא טפרַאדעג .טינ יז טָאה רע -- ,טפַאשנגיײא

 יל/ ץוח ַא ,רעדיל עשלערבעה עטשרע עמַאס ענייז ..טייצ ןייז ןופ ןטעָאּפ

 -עלייצרעד ןעװעג ,רעדיל עשיליוּפ ענייז ןופ ךס ַא יו ױזַא ןענייז ,"םירמוא

 !עמעָאּפ ןימ ַא רַאֿפ סע זיא סָאװ ."לאינגנ, עמעָאּפ ןייז ךיוא זיא ױזַא ,שיר

 ימלע סנָאדרָאג .ל .י ףיוא רעפטנע ןַא ןייז טלָאזעג סע טָאה ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 ,עגַארפ יד ץרּפ טרילומרָאפ עפָארטס רעקידתורוש-ריפ ןייא ןיא *?למע ינא

 עקידתורוש-סקעז ייווצ ןיא ןרָאװעג טקירדעגסיוא יז זיא ןענָאדרָאג ייב סָאװ

 | :טגָאלקעג ךיז טָאה ןָאדרָאג ,ןפָארטס

 םמעבו םיהלאב םיקבדה ירוה
 ,םמוי לכ תווצמבו הרוחסב םיקסוע

 :םעט בוט ודמֹל אל ,תעדב וסאמ

 ןייז ןופ ןיולב טשינ ןעמ טעז ,רעדיל סנָאדרָאג טנעקעג טוג טָאה ץרּפ זַא (*

 ,1896 ,"הריפצה, ןיא םיא ןגעו לקיטרַא ןייז ןופ ךיוא רָאנ ,"דוי לש וצוק , ןצעזרעביא

 טָאה ןָאסלענעצַאק י"ח רעקיטירק רעשיסור-שידיי ןוא רעשיערבעּה רעֶד (+*

 ,ןבירשעג ,קרעװ סעצרּפ ןופ עבַאגסיוא-"הישות, רעד ןופ ךמס ןפיוא ,1900 .ןיא ןיוש

 סָאד ןוא -- ,ןעגנולייצרעד ענייז ןיא רָאנ ,רעדיל ענייז ןיא טינ טגיל חוכ סעצרּפ זַא

 סנָאסלענעצַאק .ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא לָאמ ןייא טינ רעטעּפש זיא סָאװ ,גנוניימ ַא זיא

 "יב ַא יו סױהַא זיא סָאװ ,ךוברָאי ןשיסור ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא טעברַא

 ,(395--384 'זז ,1900 ,?טסָאנשטשודוב ,, טַאלבנכָאװ םוצ עגַאל
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 !הצילמב תוסרוקיּפא ,רישב תומ
 .הציחמב רודל ררושמ םא ורסא
 םעזב ינופדרי ,ונב ורעגי ןכ

 ודמל תעד םיליכשמה יחא
 .ןדמצנ םנֹושלל בֹוט אל קבדב
 :חלפ תכמות ,הנקז םא וזב םה
 ,חלכ רבע הילע הפש ובזע
 ;הלמ ילבמ לפת התרופס ובזע
 (*ךלנ ןוצרא תטשל שיא יכ הובזע

 ץישטנעמ עקיטכרָאפסטָאג -- עניימ ןרעטלע יד
 ,ןשטנעב ןוא ןענװַאד טימ ,לדנַאה טימ ןעמונרַאפ
 | ;ךיל ןופ ,טייקגייש ןופ ןסיוו טיג ןליוו יז
 ,ןעמס ןיולב טוט דיל ןייז ,תוסרוקיּפא -- ךַארּפש ןייז,
 ,?ןעמַאזוצ ןזיוה טינ רעטכיד ןטימ רָאט'מ
 . ךימ ט"נ ןרעװ ,ןפדור ןוא ןעיירש ייז

 ,ןסיו ןופ ןטלאה ייז םיליכשמירעדירב יד
 ,ןסירעגּפָא קלָאפ םענופ ,ךַארּפש ןופ ןענייז רָאנ
 .טגַאה ןיא ןקעטש ןטימ עמַאמ רעקשטיטלַא ןופ
 ,ןשל עטלמישרַאפ עטלַא סָאד זדנוא גיוט סָאװ;
 ,ןשָארג ןייק רָאג טרעוװ טינ ןענייז ןצכעביירש יד
 ".ךבַאל ןייז ןופ ךַארּפש רעד טימ ןייג רעכעלטיא לָאז

 (323 *} ,"עיזעָאּפ עשיערבעה ,)

 | :סע טריסנעדנָאק ץרּפ
 ,הרז ול הפשה ,עמשי אל ימע
 ,םירבעמ וארקי ??םירפוס ונל המל,
 הרהג םיליכשמל לבת אלמ שמשמ
 ,םירפס ןארקי אל -- םיכשחמב וניחאו

 ןַא יו ?רעבײרש רעשיערבעה ַא ןייז סָאװ וצ -- ??למע ינא ימל --- ןכבו;
 םולח ַא ךעלטנגיא ,עלהשעמ ַא ץרּפ טלייצרעד ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע

 טָאה רע רעבָא ,"םוילַאערע םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ךָאנ טלָאמעד זיא ץרּפ)
 עדנעגעל יד רָאנ טינ ןוא -- קיטנַאמָאר רעד ןופ ףָאטש םעד טַאהעג ביל ןיוש
 רעד ,לאינגנ זַא ,ךיז טמולח םיא ,(*"םולח םעד ךיוא --- ,רָאלקלָאפ םעד ןוא

 .גנושידיירַאפ סצרַאװש .י .י ןיא (+*
 חסונב, טלייצרעד ןבָאה לאינעג ןגעװ םולח םעד ץרּפ לָאז ,רבוחל .פ טיול (**

 קלח ,ישילש רפס ,"השדחה תירבעה תורפסח תודלות,) "רעטרע קחצי לש תומולחה
 ףיוא טיובעג ןצרּפ ייב זיא "לאינגנ, זיולב טינ זַא ,זיא רעבָא תמא רעד ,(45 'ז ,ינש
 יזַא ,עזָארּפ ןיא ןפַאש ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןיא עילָאר ַא ןליּפש תומולח .,םולח ַא
 ײנָא ,קרעװ עשיערבעה ענייז ןיא יוװװ ױזַא ,עשידיי ענייז ןיא ןוא ,עיזעָאּפ ןיא יו טֹוג
 ןיא ןבירשעג סעמַארד עצנַאג וליפא רע טָאה שידיי ןיא ."עגפנו ץיצה, ןופ ןביוהעג
 ;?קינציױלק ַא ןופ םולח רעד ,טײיק רעד ףיוא שילַָאּפ ןיא; :םולח ַא ןופ םערָאפ רעד
 "ןמורעג לָאמ יירד, ןיא ,(טכַאנרעביפ א ןופ םיורט ַא) ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב
 ,ןעמַאזוצ רָאנ ךיז טדניב רע ,טכַארטעגסא טינ ךיוא טרעװ םולח ַא ..., :רימ ןענעייל
 טברַאפ רע ביוא ,טדַאש סָאװ ..ןבעל ןופ ץלַא -- רעבָא ...סיוא טיירד ,רעביא טלעטש
 "?ןבעל ןוא םולח ןשיווצ ץינערג יד ןעק רע ןוא ?רעשיטסַאטנַאפ טכַאמ ,רענעש לָאמַא
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 םיא וצ ןעמוקעג זיא ,("הרמיזהו רישה ךאלמ;) גנַאזעג ןוא עיזעָאּפ ןופ ךאלמ
 לאינגנ זַא ,טסווורעד ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו -- םיררושמ עשידִַיי ןוא טסַאג וצ
 ןיא עלַא ןוא דובכ ןבעגּפָא םיא ןעמוק וצ טלייאעג ךיז ייז ןבָאה ,ָאד זיא
 -- זַא ,םיא וצ ןגָאז לוק ןייא

 ,םינויה לילאב רימנ אל ךתוא
 ,םינמאג ונחנא ויפרשו ונמע תא

 ןיא רעטעּפש יוװ ױזַא .ןָאלָאּפַא ףיוא ןטייברַאפ טינ ןלאינגנ ןלעװ יז
 ,"תולדבה יפלא ףלא לידבהל; ןגָאז םייח סעצרּפ טעװ ("תימלוש ןוא סונעווש
 ןענייז ייז ..תימלוש ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד ןעמָאנ סעסונעוו ךָאנ טעװ רע ןעוו
 ןופ לעּפתנ סָאװ קיצניו טרעװ רע רעבָא ,לאינגנ ךאלמ ןרַאפ טרעטסיײגַאב
 ןרעהסיוא ייז ןופ ןדעי רעִירפ ליוו רע .ןעגנַאזעג:ביול עשיטסַאיזטנע ערעייז
 לאינגנ .ריא טימ ןסיוא רע זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ןייז טימ רע ליוװ סָאװ ,ןעז ןוא
 :טגָאז

 ,הלילפ השעא ינאו -- רבדי שיא שיא
 ותרטמ המ ;דחא לכ דגי
 הלסמ ול ללס הכיא !ועשי המו
 ?ותרישב וצפח המו

 -רעד טושּפ םיריש טביירש רע זַא ,טגָאז ןוא ררושמ רעטשרע רעד ּפָא ךיז טפור
 ענייז טימ .ןסע ןבעג רעדניק ןוא בייו ףרַאד רע ,לּפוטמ ַא זיא רע לייוו ,רַאפ
 -- זיא הצע סלאינגנ ..טלטעב ןוא רעזייה עשיריבג יד רעביא רע טייג רעדיל

 טעָאּפ רעטייוצ רעד .דרע-לארשייץרא ..טימ ןעלדנַאה ןיוש רעסעב לָאז רע

 ןייק טינ ףרַאד רע ,טנעצָארּפ ףיוא טלעג טײלטנַא רע ,רשוע ןַא אקווד זיא
 יד ייב ןעמענוצסיוא ידכ ,רָאנ ייז טביירש רע ,רעדיל ענייז רַאפ טלָאצעג
 יז ןופ ןרעה וצ ןוא ("םירידא יניעב ןח אוצמל;) עקרַאטש יד ןוא עכייר
 -רַאפ לאינגנ ..(."הנעמשת תודות ינזא םרו אשנ ריבג לכ יפמו;) םיחבש
 טבירט רע ,ןטרַאד טדער רענעי סָאװ ,ןרעה טינ לָאז רע ,ןרעיוא יד טּפָאטש
 -רעד !םיפנוח טנייפ טָאה רע -- "!ינפל בציתי אל ףנח; :קעװַא ,טושּפ םיא

 רעתמא ןַא דָארג ןיוש זיא רע .ררושמ רעטירד רעד םיא וצ ךיז טרעטנענ
 סָאד ..ןלַאגיטכַאנ ,דלַאװ ,הנבל ,עביל ?רע טגניזַאב סָאװ רעבָא ,רעטכיד
 ןייק ןייז טינ לָאז טעָאּפ רעד ןעוו רעבָא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג ןלאינגנ טלָאװ

 -עביל "!תעכ בקעיל רשוי הבהא אל ךא ,לאינגנ טגָאז ,יננה רישה ךאלמ , ,.,דִיי

 -ןייר רַאפ טייצ ןייק טינ ןדיי ייב זיא סע .ןדיי רַאפ טינ טציא ןענייז רעדיל
 | ..גנַאזעג ןשירעלטסניק

 םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאזעג רָאי עכעלטע טימ ןיוש רעירפ טָאה סָאד
 !הילדג ,ןעגניז ,ןעירשעגסיוא רע טָאה ,גונעג ..* :1869) *עסקַאט; רעד ןיא
 קלָאפ םערָא רעזדנוא ,קלָאפ רעזדנוא תעשב ,תוצילמ ,םיריש ןביירש גונעג

 רעד ןיא סענורטס יד ךיא סיירעצ ,עקוויטַאיּפָאלינג ךייט םעד ףיוא טדייל
 ןעמ ..ןליּפש וצ ,ןעגניז וצ ןרָאװעג ןריובעג טינ ןענייז ןדִיי ,לדיפ רעשידִיי
 ןעוועג ןרָאי רע70 יד ברע זיא סָאד *ףכַאז ערעטסנױע ןעניז ןיא ןבָאה זומ
 עניוװַא ןופ גנונימ יד ןעוועג רעטעּפש ךיוא זיא סָאד :;גנוניימ סעלעדנעמ -
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 -נַא ןוא טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ יו רעפמעק-רעטכיד עשידִיי
 ;לאינגנ ןופ ליומ ןטימ ץרּפ טגָאזעג סע טָאה ייז רַאפ ךיוא רעבָא .ערעד

 ,םיער םדוע בקעי ימי ךא
 ,העוז םיעמל ונדוע
 ,םירמו םיררואמ םייח
 ..וחייח ימי למע
 םירש אלו תורש אל
 -- !התשמ ןיי אלו
 !הבהא רישי אל אוח

 בייוו ,ןייוע ּפָאק ןיא ןגיל ייז לָאז סע זַא ,טכעלש וצ ,סע טסייה ,זיא ןדיי
 ,"גנַאזעג ןוא

 יב סא טמענ .,ןָאערקַאנַא רעשיערבעה רעד יו רעקיצניו ךָאנ ןוא
 שנייז ןופ ןכות רעד סָאװ ,ררושמ רעדנַא ןַא ,עיזעָאּפ ןופ ךאלמ םעד ,ןלאינגנ

 רָאג םיא וצ טגָאז לאינגנ ..הצילמ ןוא ןושל וצ גנַאזעגביױל ַא זיא םיריש
 ;טוש5

 -- ,םתבהא הפשה ךא םא ,םידי ןיא טכלעפל
 ,םתבתכ המ ורפס ,ודיגה םכיתונשחמ
 תושה תולמה תא האלה אנ ורדז
 .תובברל םתפסא םידק תופודש תוצילמו
 םינש סרגי ץצחכ "תולמה קוחש,
 ..םיתעבש (?תונוש) תוש תולמב ןינע לפכו
 !םתלמע אוש אל םא ,םכבבל ונת
 ?םתלעּפ המ ךא ,םתיברה םירש

 רעד; יװ ,ןעגניז טינ לָאז טעָאּפ רעד זַא ,ןרָאי ענעי ןיא ליוו לאינגנ-ץרּפ

 ,עיזעָאּפ ,קלָאפ ןרַאפ ןָאטּפױא סעּפע לָאז טעָאּפ רעד זַא ,ליוו רע ,"טגניז לגיופ

 --- ,טעָאּפ ןייא רָאנ רעבירעד טשטנעב לאינגנ .ןבעל םעד ןעניד זומ ,רע טלַאה

 ןטָארסױא טמוק סָאװ ,םענעי ,ןטיונ:סנבעל ןופ ןעמָאנ ןיא טדער סָאװ ,םענעי
 טכַאמ ןוא ךיז טרעזיב ןוא טיירש סָאװ ,םענעי ,טלעװ רעד ןופ זייב סָאד
 ;ןדלאוועג

 ,וחקִי דחש םינבר יתיאר
 ..וכפשי םמעז םייקנו םימימת לע

 וער םמע ןאצ יתיזח םישודק
 ..ןאלמ ןתּפ תמחו לעוש תמרע

 ,םהינּפ לע ידש תארי להק ישאר

 .םהילכב ומש םג ֹובנג להקה ןוה

 ;:טנגָאז טעָאּפ רעד טָא יו טרעה רע ןעוו ,ךיז םיירפ לאינגנ

 ,םינתפ תרירמ יל ויד תחת
 .חושמ לערב תינח בהל יטע
 חור לכל תולתהמ םיצח הרוא יתשקמ
 ,םימשה תחת ימע ילכוא בל לא
 !םייחה יכרד דמלא ימע תאֹו

 סָאװ ,טעָאּפ ַא ןענופעג רע טָאה ,ךעלדנע ,סָאװ ,ךעלקילג ךיז טצַאש לאינגנ

 -עפ ןייז סָאװ ,טעָאּפ א ,טפיגנעגנַאלש ןיא רָאנ ,טניט ןיא טינ ןעּפ ןייז טקנוט
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 ןגיוב ןייז ןופ ןעילפ ןלייפ סָאװ ,טעָאּפ ַא ,טרימשַאב םס טימ זיֿפש ַא זיא רעד
 םעד ןופ רעצרעה יד ןיא טליצעג ,עריטַאס ןוא טָאּפש ןופ ןלייּפ ,ןטייז עלַא ןיא

 .ןבעל ןופ ןגעוו יד קלָאפ ןייז טנרעל סָאװ ,טעָאּפ ַא --- ,טנייפסקלָאפ

 .ילאינגנ םיא טשטנעב *ןוז ןיימ ,ּפָאק ןייד ףיוא הכרב א;

 ןייז טָא טימ --  ָאלָאּפַא ןשידַי םעד ,לאינגנ ןופ הכרב רעד טָא טימ

 וצ רָאנ ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא םתס ןעגניז וצ טינ --- ןייז-קלעפ ןוא-טיירג
 יד ןופ טרעטייורעד ךיז ץרּפ טָאה -- ,ןבעל ןופ ןגעוו יד קלָאפ ןייז ןענרעל
 -רָאפער-לַאיצַאס יד וצ ןענַאטשעגוצ ץלָאטש זיא רע ןוא סרעגניז-הצילמ עלַא

 .סרעפמעק-ןטעָאּפ יד וצ ,ןטסיקלָאפ-ןטעָאּפ יד וצ ,ןטעָאּפ עשירָאטַאמ

 "רעד א םורַא רָאי ַא ןיא ןקורדוצּפָא טרעטשעג טינ רעבָא םיא טָאה סָאד
 רעד טָא ןופ ןעמָאנ רעד .רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג ַא ןופ עמעָאּפ עשירעלייצ
 ןָאק יז ןוא --- (175--173 'זז ,1877 ,"רוא רקובה;) *םשה .שודיק; זיא עמעָאּפ
 ףזרעפ ןיא -- עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עטשרע סעצרּפ יװ ,ןרעו טכַארטַאב

 -פיא םעד ךיז ןיא טריּפשרעד ןיוש טלָאמעד טָאה טסילַאער רעד ץרּפ

 ַא טקערטשעגסיױא טָאה רעפמעק רעד ץרּפ .ץרּפ רעקיטנַאמָאר ןקידנכַאװ

 -שודיק ַא ןזרעפ ןיא ןלייצרעד ןזָאלעג םיא ןוא -- ץרּפ רעמיורט םעד טנַאה
 ."ט"תו ח"ת תרזג; ןופ עדנעגעל ַא -- ,עטכישעג-םשה

 קעװַא טשרמולכ טייג רֶע סָאװ ,ןײלַא ךיז רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ וצ ידכ
 ַא ןיא) ןסיו וצ רע טיג ,םזיױויטיזָאּפ ןשיטסילַאער ןופ ,"םייחה יכרד, יד ןופ
 השעמ לע דסונ; -- טקַאפ ןשירָאטסיה ַא טימ ןָאט וצ טָאה דיל ןייז זַא ,(הרעה

 םענופ ןקַאזָאק ,ןקַאזָאק סיקצינלעמכ .."ח"ת תנשל ןויס 'כב תמאב הרקו היהש

 ..הליהק עשידִיי ַא ןעוועג זיא סֶע ּוװ ,טָאטש ַא ןעמונרַאפ 'ןבָאה ,ןָאד ךייט

 . םיקושב וקקתשי .העקבנ ריעה
 ,טיקרבכ וצצורי .ןָאד יארפ
 .הרעבת טלגרל ,בטק ךלוה םהינפל
 הרהמ לק הזחָא ריעה יתב לכב
 .םד לחנ לע רעוב שא דיפלל יהתו

 רענייש ַא רעייז זיא'ס זַא ,טכוד רימ ןוא --- עמעָאּפ יד ןָא ךיז טבייה ױזַא

 סָאד זַא ןסעגרַאפ טינ רימָאל ןוא -- .,בייהנָא רעכעלדליב ַא רעייז ,ביײהנָא

 קיצעביז טימ טינ רעיש ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,דיל ַא ןופ ביײהנָא רעד זיא

 -רעד רע טָאה ?םיה תולוצמ, עמעָאּפ ןייז ןיא סָאװ ,ןגל*י ץוח ַא !קירוצ רָאי

 שודיקק סעצרּפ ןופ השעמ רעד וצ ךעלנע ןזיא סָאװ ,דָאיּפע ןַא טלייצ

 -בעה א ןעניפעג וצ ןעוועג טכייל טינ טלָאמעד טלָאװ ןג"לי ץוח ַא --- ,"םשה

 -על ַאזַא ןוא הױוש עטרירטנעצנָאק ַאזַא ןבעג זדנוא לָאז סָאװ ,טעָאּפ ןשלער

 עכלעזַא רעדָא "טולב טימ ךייט ַא רעביא רעייפ ןעמַאלפ , יו דליב קידעב

 ןוא קישיר ױזַא ןכַאמ סָאװ ,יד יו ,סעיצַארעטילא עקיסַאּפ ןוא עכעלריטַאנ

 "נייא יד טינ ןענייז סָאד ןוא .דיל םענופ תורוש ייוצ עטשרע יד קידנרענוד

 -ַאב רעיײז ךָאנ .טפַארק רעשיטעָאּפ טימ לופ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןזרעפ עקיצ

 יד ןופ רענייא יו טלייצרעד טרעװ ,טָאטש רעקידנענערכ רעד ןופ גנוביירש

 רעטָאפ ריא סָאװ ,טייהנייש עשידִיי עקידנעניױו ַא ךיז רַאפ טעזרעד ןקַאזָאק
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 טפושיכרַאפ ןוא טּפַאכרַאפ טייקנייש ריא .טנעה ערעייז ןופ ןעמוקעגמוא זיא

 -- ןעניױו ןרעהפיוא לָאז יז ריא ייב ךיז טעב רע ,קַאזָאק םעד

 .אושל ןיע תעמד
 ,הצ ינת ךא
 הגחקת תושפנ ךיניע יריאה
 הנכעדת שא תונושל ,הממדל םוקי ליליו

 .ןוײזַאא

 ןעמענ יז רע ליוװ ,רעטנוא טינ ךיז טיג יז זַא ןוא ,ןטוג טימ יז טעב רע

 :סיוא טירש רע .דייש ןופ דרעוװש ןייז סױרַא טּפַאכ רע .דלאווג טימ

 !יבוחב לוא שיכ ,המלע ,יניבהיא

 (*יבל תולאשמ ינת ,הרורא הירבע

 ביל ,וד עקשידיי עטכולפרַאפ ,לעּפַאב ןיימ וט :טדערעג טושּפ ,טסייה סָאד

 ,טוג :יז טגָאז ,טכעלש זיא'ס זַא ,טעז יז ףבעל ןביילב טסליװ וד ביוא ,ךימ

 לָאז ,יורפ ענעסַאלעגסיױא ןַא יו ןעזסיוא טינ יז לָאז רעבָא ,ןגלָאפ םיא טעװ יז

 ןיא שטָאכ זיא ,לארשיו השמ תדכ טינ ביוא -- ,ןבָאה הנותח ריא טימ רע

 טריפ רע ,ןײרַא רעטסיולק ןיא ,טכַאנ טרעוו סע ןעוו ,יז רע טריפ ...רעטסיולק

 ..לפיש ַא ןיא יז

 .,םימה ילג תא הצחי טיש יצ
 ,םימש יבכוכ לכו חֹרי ודערי םב

 םיעלותמ שאב םדמ םימודא
 .םיאכנ םיגוה םילגו םירבשמו

 ערוכ ןָאד ריבא טישה יצ לעו
 .םיניעה תפי הירבעה ילגרל
 עמוש ונניא םילגה תימה תא
 ,םימש םרוא הארי אל

 ןעבטה המלעב 'יניעו ובל יכ
 -- -- -- םינרק ודימ םיקחרממ בלצהבו
 ואלמנו טעמ דוע ובבל תוואת
 םייחה תוגונעת רשא תועבג םורמ לע

 .םימה ילג תא הצחי טישה יצ

 םימש יבכוכ לכו חרי םידעור םב
 הנרוחת תמכ ךא :םדמ םימודא
 ..הנרעסת תועמד ןהב ,המלעה יניע

 הנבל יד ייז ןיא ןרעטיצ סע .סעילַאװכ יד רעביא לפיש ןיא יז טריפ רע

 טלַאהַאב סָאװ ,לדיימ סָאד ןוא ,טולב יו ,טיור ןענייז סָאװ ,ןרעטש יד ןוא

 א ףיא ךיז רע טקוקרַאפ טָא רעבָא ..טיוט רעד יוװ ,סַאלב זיא ,ןרערט עריא

 יד ןרעטיצ סע עכלעוו ןיא ,סעילַאװכ יד ןיא ןיירַא ךיז יז טפראוו --- ,עגר

 .םשה שודיק לע שפנ רסומ ךיז זיא יז ..למיה ןופ ןרעטש יד ןוא הנבל

 -- (יביחב) יבוחב, רעטרעװ עשיערבעה יד ָאד ךיז ןעמַארג לַאמ א רעדיו (*
 ,שידיי ןופ ךַארּפשסיױא רעשיליױּפ רעד טיול רָאנ ,"יבלכ
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 "ירבע ךרושמ ײח (ה

 (רעדיל-טנגוי עשיערבעה ןופ ךשמה)

 יא (ןורעפ ןיא) עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עטשרש סעצרּפ ,"םשה שודיק;
 --1876 רָאי ןקיבלעז ןיא ןוא ,ז"לרת ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ,טגָאזעג יו

 תאמ םינוש םירישו רישב םירופס; ןרָאװעג טקורדעגּפָא עשרַאװ ןיא זיא 7
 "רעש ןפיוא) ץרּפ .ל .י ןוא דלעפנטכיל הדוהי לאירבג -- ?תופוסא ילעב ינש
 טסקעט ןיא .ןבעגעגנָא טינ ןעמענ יד ןענייז טסקעט םעניא ךיוא ןֹוא טַאלֿב
 -יש עקינייא .,םיריש ערעדנוזַאב רעטנוא ןלַאיציניא ענעדיישרַאפ ךיז ןעניפעג
 טימ ןָא ךיז טבייה גנולמַאז יד ,(טפירשרעטנוא ןַא ןָא ןצנַאג ןיא ןענייז םיר
 -יימ סרעסקַאו .מ טיול ןוא -- ,ןזרעפ ןיא המדקה רענעבירשעגרעטנוא-טינ ַא
 ןרעהעג ,תורוש סקעז עטצעל יד ןופ םַאנסױוא םעד טימ ,ןצנַאג ןיא יז לָאז גנונ
 ןעמ) דיל םענופ וויטָאמ:טנורג רעד .תועט ַא זיא סָאד .(*ןעּפ סדלעפנטכיל וצ

 -גֹוט יד טעזרַאפ ןעמ ןוא רוטַאנ רעד ןופ ןטייקנייש יד ןגעוו ליפוצ טביירש
 וװיטָאמ-ץרּפ רעשיּפיט ַא זיא -- (המשנ רעכעלשטנעמ דעד ןופ ןשינעפיט עלעק
 רימ טכַאמ ,ןענָאזעניד וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה רוטַאנ ענייש יד.)
 סָאד ."שטנעמ רעד רימ טיג ףָאטש .ףָאטש ןייק טינ רימ טיג יז ,ןגינעגרַאפ
 ןוא -- ,"רעעמ םייב עמַאד רעד; וצ ווירב ַא ןיא טלייצרעד רע טָאה ענעגייא
 רעטקעריד רעד -- זיא רעבָא רקיע רעד ,(ןפַאש ןצנַאג ןייז ןופ סע ןסייוו רימ
 ,סעצרּפ זיא *ירבע ררושמ ייח; וצ ריפניירַא רעד זַא ,ןַארַאפ זיא סָאװ ,זיײװַאב
 ןוא ףַארגָאילביב רעד טָאה קעטָאילביב-טעטיסרעווינוא רעשיערבעה רעד ןיא
 -עג ,ןטּפירקסונַאמ טימ טפעה ַא ןענופעג רענזיולק .א .י רעשרָאפ-רוטַארעטיל
 ערעדנַא ןשיווצ ,ךיז טניפעג טפעה םעד טָא ןיא ןוא ,טנַאה סעצרּפ טימ ןבירש
 רענזיולק .א .י טיול סָאװ ,"םיצילמה לע? ןעמָאנ ןטימ דיל שיריטַאס ַא ,ןכַאז

 םירופס רעדָא) "ירבע ררושמ ייח; ֹוצ המדקה רעד טימ שיטנעדיא סע זיא
 ,**םינוש םירישו רישב

 ףיוא ּפָארט רעד טינ טייטש "םינוש םירישו רישב םירופס, ןיא דָארג
 -רעד עקיזָאד יד ןיא ןָאנבױא םעד .ןשינעפיט-המשנ ןיא ןליפעג ענעגרָאברַאפ
 -ָאמ ,ןויטָאמ עלַאיצָאס ןעמענרַאפ ,ןזרעפ ןיא ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצ
 םיא ןיא קינייװעניא טגיל סָאװ ,םעד ןופ טינ ,ןשטנעמ םעד םורַא ןופ ןוויט
 סנשטנעמ ןטסקיניױועניא םענופ סעּפע ןַארַאפ ןיוש זיא ךָאד ,ןטלַאהַאב ןיילַא
 רעטשרע רעד ןיא ךיז טניפעג סָאד ,ךיא םענעטלַאהַאב ןייז ןופ סעּפע ,ןבעל
 .סָאד ,"ירבע ררושמ ייח; ןיא -- "..רישב םירופס; ןופ עמעָאּפ רעטסערג ןוא
 ןשיערבעה ַא ןופ גנוביירשַאב-סנבעל יד ,ןעמָאנ םענופ טעז ןעמ יװ ,זיא
 טָאה סע ןוא -- (טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,סלַאפנדעי ,סע זיא סָאד) טעָאּפ

 דלעה רעד ,בקעי .ןטנעמעלע עשיפַארגָאיבָאטױא קפס םוש ןייק ןָא ךיז ןיא

 רעד זיא ,ןדַיי ייב ררושמ ַא רעטעּפש טרעװ סָאװ רעד .,גנולייצרעד רעד ןופ
 ןסחי רעסיורג ַא ךָאנ וצרעד זיא טָאװ ,ריבג ןשידִיי ַא ןופ דיחי ןב רעד ,ןוז

 .45 'ז ,/רעטכיד ןשידיי א ןופ ןבעל סָאד, (*

 .205 'ז ,11 טפעה ,1951 ,ביבאילת ,"תונוילג, (**
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 סעצרּפ לײט םוצ טנַאמרעד רעטָאפ סדלעה םעד .רעריפלדער רעשילהק ַא ןוא

 רעמ ךָאנ ןעװעג טינ רע זיא ריבג רעסיורג ןייק שטָאכ ,הדוהי 'ר רעטָאפ
 -טּפיוה רעד ,שינָאמ ןָא ןוא) ןצרּפ שובייל קחצי ןָא ןילַא דלעה רעד טנָאמרעד
 טָאה ץרפ רעכלעװו טימ ,עמעָאּפ רעשיפַארגָאיבָאטױא-בלַאה רעד ןופ רוגיפ
 -ַאפ סדלעה ןגנוי םעד .(שידִיי ףיֹוא רוטַארעטיל רעד ןיא טריטויבעד רעטעּפש
 טָאה רעטָאפ (סעשינָאמ ןוא) סעצרפ יוװ ױזַא ,םיא טימ רעביא ךיז טמענ רעט
 -- -- -- ;לגנִיי ַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןוז ןייז טימ טױיצלַאטש

 .ודואמו ורשא לכב האגי אל אוה ךא
 ,ודובכ -- ףדנ הלע ,ופסכ ,רמא ,לבה
 ובל לע ונדוע ,ודיחי ֹונב הז ,ונב ךא
 ,ס"שב םיקסופב םילייח ריבגה ןבה
 תג ךורדי םב ,ועורז תחנ הארי םב
 ,הרהנ עפות ֹול ,תומלצו ךשוח םוקמב
 ,ארבסב וזב וז םנחוטו םירה רקוע
 ,ףענל ואבנ רבכו -- ןיליוּפ אלמ ודובכו
 ..רעשב טופשיו אסכל בשי יכ

 סָאד .קיורמוא םיא טכַאמ רע ,ךעלקילג טינ רעטָאפ סדלעה םעד זיא ךָאד
 :רעטומ סעשינָאמ ןלַאפַאב יז טעװ רעטעּפש סָאװ ,ארומ עקיבלעז יד זיא

 ;ןוז ןפיוא טקוק ןוא טצכערק עמַאמ יד
 ?ןיהַא ןענייז ווו ךעלעקעב עטיור ענייד
 ..ןגױלפעגקעװַא זיא ,ןוז ןיימ ,החמש  ןייד
 זדניק קיצנייא ןיימ ,סַאלב ױזַא וטסיב סָאװ
 טניוו ַא רַאפ סָאװ ,ןשָאלרַאפ טָאה רעוו
 ,("ןגיוא ייוצ ענייד ,תולדבה  ייווצ יד

 ןגנוי םעד ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער רעטרעװ ענעגייא יד טימ טעמכ
 :ירבע ררושמ ייח, ןיא רעטָאפ סדלעה

 ?םיער הכ וינפ המ ,רבדה אלפנ,

 ?םיאכנ הגהי המ ,ינב ינפ ןלפנ המ

 "?ןבאב ונדוע ךלי רדוק עודמ

 ובל לא רבדמ ולהא רתסב הכ

 ..רישעה ןובצעב

 טָאה סָאװ ,יד טינ רעבָא זיא ןעזסיוא טכעלש סדיחי-ןב ןייז ןֹופ הביס יד
 םיא .עביל ףיוא ןעוועג קנַארק זיא שינָאמ .טײקסַאלב סעשינָאמ ןעוועג םרוג

 ס"ירבע ררושמ, ןגנוי םעד ;ירַאמ ,לרעטכעט "סשטיידפ םעד טפושיכרַאפ טָאה

 ןייז ,"םייחה -- תלחמ ,יננה .,רע טגָאז ,הלוח םא; ...ערעדנַא ןַא זיא טײקנַארק
 רעד רעבָא ,"קנַארקסעבילא רע ךיוא זיא ןתמא רעד ןיא ,ןבעל סָאד זיא הלחמ
 יד ,"םימשה תבא יד רָאנ ,ןזעו שידרע ןייק טינ זיא עביל ןייז ןופ טקעיבָא

 ,הלבשה יד ,*רעטכָאט עשילמיה;

 -ָאװיי; ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,טנַאירַאװ ןטשרע םעד טױל (*

 ,277 'ז ,19317 ,.בָאטקָא-.גיוא ,"?רעטעלב
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 ,םייחה הלאב יצפח ןיא -- ינא הלוח

 םיניע וראנ ...יתדמל רתסב

 תעדל הכואו ...ךשוח יכ הניארתו
 ..סעכו ןוגי יכ ,ביבסמ למע יכ

 ןיא ןדייל ענעגייא סעצרּפ ּפָא טלגיּפש "ירבע ררושמ ייחק ןופ דלעה רעד
 ןייק ןבָאה טינ ןייז -- ,עמעָאּפ עקיזָאד יד ןבירשעג טָאה רע ןעו ,ןרָאי יד
 ןרעטלע יד רעכלעוו טימ ,יורפ רעד וצ טײקטלַאק ןייז ןוא טפעשעג ןיא לזמ
 ,טכַאמעג הנותח קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ םיא ןבָאה

 -פיוא; ענעי ןיא ןבָאה סע יװ טסּוװרעד ךיז טָאה ,"ררושמ; רעד ,בקעי
 רע יו ,ךעלמירוחב ענױזַא ךס ַא טסּוװרעד ךיז ןטייצ עווָיַאנ ןוא "עטרעלקעג
 טשרעהַאב זיא סע זַא ,"שינרעטצניפ, טימ לופ זיא ןבעל עשידַיי סָאד זַא -- ,זיא
 ,רעבה רשי ,םימורמב לכסה ןתנ;) תועיבצ ןופ ןוא .*ןביולגרעבָא ןשירַאנ, ןופ
 ןדלעה רעקילדנעצ יװ ,סיוא טיירש רע ןוא (.."רעשב; אכדת ,םיאלפ דרת המכחהו
 ;ןעירשעגסיוא ןבָאה רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןופ

 !יימע תב ,ךל רמ

 ,חונמ עדא אל ,יתולש הספא !הה
 ,חכ ךוע רוצעא אלו ,יתומצעב רוצע שא
 .,הכורא ןיא יפאל ,לכוא אל ,םודא אל
 ,החונמ ינוכירדי ,יתונתשע וכובנ
 ,ןימהי ,ורעסי ,ינופרי אל ינויזח
 ,יה דחא עגנל ימע תב יעגנ לכ
 ,יגולכאי בקרכ ,יבלב וננקיו
 ,יגוממה ,ינולכא ,ימצע ולב
 ,דשלו חומ ןיא ,חכ ןיא ,םינוא ןיא
 די תרגתב דועו ,יכנא שכי ץע
 :בושו אוצר יִבֹוחב ,ינפכאי רינכ חכ
 "!בותכ ךא ,בותכ ךא , :ארקי "!בותכ,
 ,וױוא אל םיניעל רוא ןרק חלש
 ,ורז אֹל ,ושבח אל ךמע יעצפ הרז
 חולו ןוילג לע ..ךבל לכ תא ךופש
 ...!ךופש

 ןענייז ךָאד ,קידהצילמ טסכעה זיא םיזורח עקידנזיורב יד ןופ ןָאט רעד
 םזילַאטנעמיטנעס רעקידתולעּפתהיויַאנ קיטש ַא ױזַא םתס יװ רעמ ךס ַא ײז
 -ידגָאטיײװ ַא ,ליפעג קידעבעל .ףיט .ַא ייז ןיא ךיז טליפ סע ,ליכשמ ןגנוי ַא ןופ

 זיא סָאד ןוא --- ,יירשעג-ייו ַא ,סױרַא המשנ רעד ןופ יירשעג ַא ,ץכערק רעק
 ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,יירשעג-ייו ַא ,יירשעג ַא ,ץכערק ַא ןעוועג
 ייוצ רָאי ַא יו רעמ טינ ,גנוי ױזַא ךָאנ ןעוועג זיא רע .ןצרַאה םענעגייא סעצרּפ
 רעד ,("ויתומצעב רצע שא;) רעייפ ַא טנערבעג טָאה ןצרַאה ןיא ,קיצנַאװצ ןוא
 ןוא טָאג, ןגעוו תוקפס ןוא ןגַארפ ,ןעיידיא טימ לופ ןעוועג זיא ּפָאק רעשַיוליע

 זיא ָאד ןוא -- תומולח ןוא סעיזיוו ןופ טנערבעג טָאה עיזַאטנַאפ ןייז ,"טלעוו
 טָאה רע סָאװ ,לדיימ ַא טימ טכַאמעג הנותח םיא טָאה ןעמ יו רָאי רָאּפ ַא ןיוש
 טינ ,ענעבילקעג ןייק טינ;) ןעזעג טינ וליפא הנותח רעד זיב ןוא טנעקעג טינ
 ,יורפ ַא טימ (.תונורכיז ענייז ןיא רעטעּפש רע טביירש ,"עטלייוורעדסיוא ןייק
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 רַאפ) זיא הלעמ עקיצניא ריא .דמערפ ןבילבעג ךָאנרעד ךיוא םיא זיא סָאװ
 לאירבג ,ליכשמ רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא .רעטָאפ ריא סָאװ .,ןעוועג (םיא

 םיא טָאה ,ירפרעדניא ,טכַאנהפוח רעד ךָאנ ךיילג ןיוש .דלעפנטכיל הדוהי

 טּפַאכעגנָא -- תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד רעטעּפש טָאה רע יוװ) גנילצולּפ

 ןלעוװ סָאװ ,ךעלשיפ ייווצ ףיוא סעּפע יוװ ,ןדייב זדנוא ףיוא תונמחר רָאלק טינ ַא
 טלַאמעד טנַאקעג םיא טלָאװ סָאװ ,עקיצנייא סָאד ..."ץענ ןייא ןיא ןעלּפַאצ ךיז
 סָאד ןסיגסיוא סָאד ןעװעג זיא ,גנוקידירפַאב עטסקינייװעגיא עסיוועג ַא ןבעג
 ןיא רע ,ןדירפוצ טינ םיא טלעטש ןביירש סָאד ךיוא רעבָא ,ריּפַאּפ ןפיוא ץרַאה
 רעטעפ ןייז טגָאז ,טביירש רע ביוא) .טרעוו ַא ןבָאה רעדיל ענייז זַא ,רעכיז טינ
 ןוא טביירש, :רעווש ןייז וצ ,רעלמַאונטפירש רעקידרעטעּפש ןייז ,גרעבטלַא
 טלָאמעד זיא רע .('טנעדברַאפ ןוא טביירש ,טסיירעצ ןוא טביירש ,טרילרַאפ
 ךלַאב .ןבעל םוצ יורטוצ םעד ןריולרַאפ טָאה רע ,ןעוועג רעכיז טינ ךַאז ןייק ןיא
 ןיא טײרּפשעצ ךעלרעניא; "רקפה לקיטש ַא, סעּפע ךיז טָאה הנותח רעד ךָאנ
 רע ןוא ,(?ךָארברעביא רעד,) לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןֹופ סע ןסייוו רימ יוװ ,"םיא
 טָאה רע ןעוו ,דנַאטשוצטימעג םענעגייא ןייז ןופ סעּפע טקירדעגסיוא רעכיז טָאה
 ,"ירבע ררושמ ייח, ןייז ןופ דלעה ןגנוי םעד טזָאלעג רָאי רָאּפ ַא טימ רעטעּפש

 | ;ךיז ןגָאלק
 תודלּפ שא יבבלב ,תבהלש -- יתומיזמ

 .תודעור םילמ ךא ,וכפשנ ןוילגה לעו
 .המשנ ,חור ילב ,הגנ אל ,הנהל שא אל
 ןהמלש ןהמלש !ילא ,ילא ,הה

 !ידיב תמ טעו יבבלב יח עגנ
 ידמש קפש יצח ,ידש ,הה המל
 ,רצ יל םוקמה ליכהל -- יבבלב יעגנ
 ..רמ יל רמ ,יברקב היאשו המש
 ,וחוריגסה בולכב רופצה רישי ךיא
 ןוהיפ לא ונתי תונדגמ םא םג
 ,רורדו השפח םש ,ואולמו דלח םש
 ,רואו הננ ןיא ,תומלצ -- בולכב הפ
 ,הנועמ הפ יל אל ,יתשחנ רֹובשא
 ,הנורשא ,הפועא ,רופצכ דונא
 ,חור ףואשא דחי יעגנ םע יכנאו

 ןסירעג ךיז טָאה ץרּפ יו ױזַא ,בקעי ךיז טסייר גייטש ןייז ןופ לגיופ ַא יו
 -- ךיז טסייר רע ..טכיל ריא וצ ,טייהיירפ ריא וצ ,טלעװ רעסיורג רעד וצ
 -טּפיוה רעשיליוּפ רעד ןיא .עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב רע .סױרַא ךיז טסייר ןוא
 ךיז טָאה רע ןוא ,גנודליב-ןיילַא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןַאמרעגנוי רעד טָאה טָאטש
 ,טביירש רע סָאװ ,םיריש יד .טנַאלַאט ןשיטעָאּפ ןייז ןיא ךיוא רערעכיז טליפרעד
 .."דשלו זומ םהל -- תושבי תומצע; ןייק רעמ טינ ןיוש ןגיוא ענייז ןיא ןענייז
 ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןופ טרעװ םעד ןיא קרַאטש ױזַא טציא ןיוש טביילג רע
 ןכעלטנפערַאפ לָאז רע ןגיילרָאפ םיא ,רעקורד ַא ,רעגעלרַאפ ַא וצ טמוק רע זַא
 ןוא םיא ןשיווצ ,טלַאק רעייז ,טלַאק ףיוא םיא טמענ רעקורד רעד .רעדיל ענייז

 טנַאמרעד םיטרּפ עסיוועג ןיא סָאװ ,סעומש ַא ךיז טדניברַאפ ירבע ררושמ םעד
 וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םיררושמ יד ןוא ןלאינגנ ןשיװצ סעומש םעד ןיא רע
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 טײקשירַאנ ַאזַא ןָאט ןופ ּפָא םיא טדער רעגעלרַאפ רעד .עיצַאריּפסניא ךָאנ םיא

 ;םיא וצ טגָאז רע ;רעדיל ןקורד יו

 ?תלואו חור ,ךיזורח הנקי ימ

 ?תלעות רישב שיה ,ךיריש ארקי ימ

 -יירש-הצילמ יד וצ טדנעװעג לאינגנ ךיז טָאה רעטרעוװ ענעגייא יד טעמכ טימ

 :םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ סרעב

 ,םתלמע אושל אל םא ,םכבבל ונת -

 ?םתלעפ המ ךא ,םתיברה םיריש

 טימ סָאװ ,טעָאּפ םענעי רָאנ ןבעגעג ,ןסייוו רימ יוװ ,הכרב ןייז טָאה לאינגנ |

 קלָאפ סָאד ןענרעל ןוא ןשטנעמ םעד ןרעסעבסיוא טלָאװעג רע טָאה םיריש ענייז

 םעד טיג רעפטנע ַאזַא טקנוּפ ;ןבעל ןיא געוו ןקיטכיר םעד -- ,"םייחה יכרד;

 :זיא רעפטנע רעד ;"ירבע ררושמ ייח; עמעָאּפ רעד ןופ דלעה רעד רעקורד

 :ארק ררושמה ףכ -- ?תלעות
 ,הרצו ינועל הלמח תעמד םִש
 עשרו ףנוח ישנאל רסומ טבש םש
 ,עשי האכנ חורל ,ללמואל הצע םש
 ..!םידי קבחמו םדרנל ררוע םש

 רעשיטקַארּפ ַא רָאנ ,לאינגנ ןייק טינ ףוס לכ ףוס זיא סָאװ ,רעקורד רעד
 ענייז ןופ ןטימ ןיא רעביא טעָאּפ ןשיטסַאיװטנע םעד טסייר ,רחוס ַא ,שטנעמ
 טזָאל טסַאיזוטנע רעגנוי רעד רעבָא .ייז ןיא הנומא ןייק טינ טָאה רע ;דייר עסייה

 :עדער עטרעטסײגַאב ןייז רעטייוו טלַאה רע ,,,ןטימ ןיא ןגָאלשרעביא טינ ךיז

 הרהנ עיפוהל .,,ליעוהל יצפח

 ..ימע תכשח לע

 -ַאעדיא סרעכוזַאב ןייז ןרעה וצ דלודעג ןייק טינ רעמ טָאה רעגעלרַאפ רעד
 הצע ןייק ןיילַא ךיז ןָאק סָאװ ,ןַאמערָא ןַא זַא ,טינ טביילג רע .הצילמ עשיטסיל

 יו טינ רעמ טביילב טעָאּפ םעד .(*ערעדנַא רַאפ ךעלצינ ןייז סעּפע ןָאק ,ןבעג טינ

 ןקידכשוח ,ןטלַאק ַא ןיא ,ןסַאג עטקידיילעגסיוא יד ךרוד םייהַא קירוצ ןייג וצ

 -- טנוװָא
 ,תומלצ ורדחב ,הגנ ןיא ויודחב
 ,תלחות הגנ ילבמ ,וחורב ךשוח םג

 רבח ןייז ןירַא טמוק סע ,רעמיצ ןטנלע ןייז ןופ ריט יד ךיז טנפע גנילצולּפ

 "עג זיא רעטָאפ ןייז :הרושב עטכעלש ַא םיא טגנערב ןוא לואש ןַאמסדנַאל ןוא

 ןלעטש ערעדנַא ןוא עקיזָאד יד זַא ,טביולג רעסקַאװ השנמ סָאװ ,טרעדנווו ךימ (*

 ןופ ןעניז ןיא דיל סָאד טעברַאעגרעביא, ןבָאה לָאז רעכלעוו ,ןדלעפנטכיל ןופ ןעמַאטש

 . זיא ןײלַא ץרּפ (18 ') ?טעברַא רַאט עדנַאגַאּפָארּפ רעשיליכשמ רעכעלטנייוועג רעד

 רעד ייס ןוא ,ןרָאי רע70 יד ןיא טּפיוהרעד ,טסידנַאגַאּפָארּפ ַא ןוא ליכשמ ַא ןעוועג

 םענופ טסיײיג םעניא טדער -- רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי -- ררושמ רעד ייס. ,"סיפדמ.

 ןצרּפ ףךיוא טָאה סָאװ ןוא עדָאמ ןיא קדַאטש ױזַא טלָאמעד ןעוועג זיא .סָאװ ,םזיוװיטיזָאּפ

 ,טּפַאכרַאפ

100 



 סױרַא זיא ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאפ טָאה ןוז ןייז סָאװ רעצ סיורג ןופ ,ןברָאטש
 ..טרעצרַאפ םיא טָאה טייהקנַארק יד ןוא ,ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,הער תוברתל
 רעד ןיא לטיּפַאק יינ ַא ןָא ךיז טבייה ָאד ןוא -- ןוז רעד קנַארק טרעוו טציא
 סע ןעוו ןוא יוװ ,רָאלק רָאג טינ זיא סע שטָאכ ,ןבעל סטעָאּפ םעד ןופ עטכישעג
 ןטרעלקעגפיוא-טינ םעד ןופ רעטכָאט *עטרעלקעגפיוא; יד ,הרש :ןָא ךיז טבייה

 זיא רע זַא ,ךיז טסיוורעד יז ןעו ןוא ,ןבקעי ןיא טבילרַאפ זיא ,לאינד 'ר ריבג
 עשיטַאמַארדָאלעמ ַא ּפָא ךיז טליּפש ָאד ןוא .ןרעוו ערָאװעג םיא יז טייג ,קנַארק
 "תופוסא ילעב , ייווצ יד ןופ ןעמעוו ,ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא סע סָאװ ,ענעצס
 ,ץיה ןופ קידנדיײיר .םעדייא םעד רעדָא רעווש םעד ,ןעקנַאדרַאפ וצ יז רימ ןבָאה
 ךיוא .ךעלקילגרעביא זיא ןֹוא -- סע טרעה יז .ןעמָאנ סהרש הלוח רעד טנָאמרעד

 "רַאפ טינ --- ריא ייב טביילב סע ןוא .םיא יז רָאנ טינ ,יז טביל ,סע טסייה ,רע

 ךאלמ ומכ הפ וילע ךכוסלע) ךאלמ ַא יו ןצישַאב םיא ,טעבנקנַארק ןייז ןזָאל

 רעדָא ץיה ןופ ץלַא ןוא -- דיל ַא טגניז רע .ץלַא טינ זיא סָאד רעבָא ,(?עישומ

 סָאװ ,דיל םעניא ,לדיפ ןפיוא ןיילַא ךיז רע טרינַאּפמָאקַא ייברעד .,ףָאלש ןיא
 רעד ;לרוג ןרעטיב ןייז רע טנייװַאב ,םעטיר רעדנַא ןַא רָאג ,בגא ,ןיוש טָאה
 ;זיא דרָאקַא-סולש רעקירעיורט

 הררופתה יתיוג
 ,הרכענ ישפנו
 .תבהוא שפנ ןיא ,םיחא ןיא ,םירוה ןיא
 ?ץראב יל ימ ?דלחב יל ימ
 !ץרקה אובי !ישפנל קנחמ
 !תומ ךא ייח !םעּפח התומא

 ףרַאד ,ףורּפָא ריא ןוא --- הרש ּפָא ךיז טפור ,דייר עכעלקערש עכלעזַא טרעהרעד

 ,טינ טדער יז --- ,םולח ןיא טינ ,רָאװ רעד ףיֹוא רָאפ ןיוש טמוק ,ןענעכער ןעמ

 :טרעפטנע יז ;רע יװ ,ץיה ןופ ,ןביילג ןעמ ףרַאד

 .תומ אל ךייח ,בקעי הה !היח
 ,תבהוא שפנ ךל ,הרש בל ךל
 -- ,ספא יל םייח ךידעלב יכ !היח
 .תפלעתמ וקיחב לופתו ,הרש הארק

 ךיילג ךיז טכייה סע -- ,טלייצרעד טינ טרעו ,ןעעשעג רעטייוו זיא סע סָאװ

 ךיז ןסיוורעד רימ יװ ,קילגמוא ןייק רעבָא ,ישימח ריש -- גנַאזעג רעיינ ַא ןָא

 ,םיא טימ טינ ןוא ,"רעטשלחעג, רעד ,ריא טימ טינ ןעשעג טינ זיא ,רעטעּפש

 -- לדיפ טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג ןוא טדערעג סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,ןקנַארק םעד

 -צולּפ טָאה עזרעב רעד ףיוא :סָאװ-טָא טלייצרעד טרעוװ ריש ןטפניפ ןיא ,ץיה ןופ

 יד ןופ רענייא זיא ,לאינד 'ר ,רעטָאפ סהרש ןוא ,"ךַארקא א ןכָארבעגסיױא גניל

 ךעלקילגמוא זיא החּפשימ עצנַאג סהרש ,ןגעמרַאפ ןייז טרילרַאפ רע ,תונברק ליפ

 ךָאנ יז ףרַאד סָאװ וצ ;ןטבילעג ריא ,ןבקעי טָאה יז :טוג זיא ריא ;יז טינ רעבָא

 ןעמעוו טימ ,ןסיוו לָאז יז ,טרַאנעג ןייז טינ לָאז יז זַא ,ליוו רעבָא בקעי ?טייקכייר

 ןייק ןריטנַארַאג טינ ריא ןָאק רע זַא ,ריא טנָאז רע ןוא .לרוג ריא טדניברַאפ יז

 םיא ןבָאה ןדִיי ערעדנַא ,ןטלָאשרַאפ םיא טָאה רעטָאפ ןייז .ןבעל רעכיז ןוא קִיור
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 רעוו ןוא --- ,ןיילַא ןוא טנלע זיא וע ,ןגעוו ערעייז ןיא טינ טייג רע ,טנייפ ךיוא

 ?ןגָאוטרעביא ןענָאק ץלַא סָאד טעװ רע יצ ,טסייוו

 ,םיבהא תחישו ֹומנח ריש אל םייחה

 ,םיבצע םחל ,הנעלו שור ימ -- םייחה

 רעבָא ?ןבעל ןרעטיב ןימ ַאזַא ןופ טסַאל יד ךיז ףיוא ןעמענ יז לָאז סָאװ וצ

 ריא :תונובשח עלַא יד ןופ ןסיוו טינ ליוו יז ,ךיז ףיוא ןעמענ וצ סע טיירג זיא יז

 :ךיז טייטשרַאפ ,זיא רעפטנע

 !םוד ,ישפנ בוהא בקעי ,ידידי בקעי
 ,הבהא יעצפ םה ,ךיעצפ יִל םינמאנ
 הוָאז לכ דובכ ,רמ לכ יל קותמ

 תהז היה קז החה שש החי בקעי ,ךתא ,
 ,וולַאא .,וװַאא

 טנפע ,סעומש ןשיטנַאמָאר טכע ןוא ןסיז ,ןגנַאל רעייז ױזַא ןריפ ייז יו ןוא
 ,הרושב עקירעיורט יד ןָא-טגָאז ןוא רעדורב סהרש ןיירַא טמוק סע ,ריט יד ךיִז
 סהחּפשימ רעד ןגעו הרושב יד -- ,טנַאקַאב ןיוש זדנוא זיא טלַאהניא ריא סָאװ
 ךָאנ סע ןלעוװ רימ יװ ,םזילַאער ןוא קיטנַאמָאר ןופ שימעג רעטכע ןַא ...טָארקנַאב
 ,ןצױּפ ייב ןעז לָאמ ןייא טינ

 ייח, ןופ דלעהטּפיױה רעד ןייז וצ ןָא טציא ןופ ףיוא-טרעה ררושמ רעד בקעי
 ןוא ריבג רענעזעוועג רעד ,רעטָאפ סהרש טרעוו דלעהטּפיױוה רעד ;"ירבע ררושמ
 -טּפיוה רעד טרעוו טייצ רעכיילג וצ ;לאינד ,דיסח (רענעזעוועג טינ ךָאנ לייוורעד)
 ינש; יד ןופ רעטייווצ רעד רָאנ ץרּפ טינ ,טזייו סע יוװ ,ןָא טציא ןופ רעביירש
 טמוק ןלאינד ןטמערָארַאפ םעד זַא ,טלייצרעד רע .דלעפנטכיל --- ,"תופוסא ילעב

 (ליבשמ ַא ןרעוו ןייז רַאפ עקַאט) סָאװ ,ליכשמ ַא ,רעדורב ןייז ,ןבואר ףליה וצ

 זיא טציא .,ןסעגרַאפ ןוא ןסיוטשרַאפ םיא ,ריבג ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טָאה לאינד
 ןסיו טינ רעמ ןליוו םידיסח יד טימ יבר ןייז .טלַאהנָא רעקיצנייא סלאינד רע

 ןסחי סיוא רע זיא ,תונוידּפ עכייר ןייק רעמ ןבעג טינ ןָאק רע דלַאביװ .םיא ןופ
 רימ יו ,רוציקב ױזַא טינ טציא סָאד טלייצרעד דלעפנטפיל ...ןיבר ןשידיסח םייב

 ןיוש ןלייצרעד וצ רעגייטש סעצרּפ ןעוועג זיא סע יװ ןוא ןבעגעגרעביא סע ןבָאה
 רקיע רעד ןוא ךיראמ ַא ןעוועג זיא דלעפנטכיל .ןביירש ןייז ןופ בייהנָא עמַאס ןיא
 / סָאװ ,ןלייצרעד וצ ףיוא ױזַא טינ טצינעגסיוא רע טָאה ךעלטייז עצנַאג סָאװ ,זיא

 וצ ףיוא ןוא םייבר ערעייז ןוא םידיסח יד ןופ ןקזוח וצ ףיוא יו ,ןעשעג זיא סע
 םַארגָארּפ יד -- םַארגָארּפ רעייז ןוא ,םיליכשמ יד ,םירבח ענייז למיה ןזיב ןביול
 סרעייטשרָאפ יד טריזילַאעדיא רע יוװ ,ךַא .טעברַא רעוויטקודָארּפ ןוא גנודליב ןופ
 םיא ןגעק סָאװ ,ןיקסמינָאלס גילעז םייח ,ייז ןופ םענייא ץוח ַא !הלכשה רעד ןופ
 םוצ טינ תוכייש םוש ןייק טָאה סָאד שטָאכ ,טעלפמַאּפ ןצנַאג ַא ןײרַא רע טקור
 יװ ױזַא טינ ,וויַאנ ץנַאג ןעוועג ,ליכשמ ַא יװ ,זיא רע --- ,(61--60 'זז) ןינע
 רעד ןגעוו וליפא תוקפס ןבָאה וצ ןענוגרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ץרּפ רעגנוי רעד
 עצנַאג יד רעטעּפש ןצרּפ טָאה טסיזמוא טינ .הלכשה רעד ,"למיה ןופ רעטכָאט,
 -עג טָאה רע .דליוו הנושמ ןייז וצ ןעזעגסיוא ןדלעפנטכיל טימ ענייז *תופתוש,
 ,גנולמַאז-רעדיל רעד ןופ ןעמָאנ םעד -- ןסעגרַאפ עקַאט ןוא --- ןסעגרַאפ טלָאװ
 ןייק וליפא ךיז ייב טיהעגפיוא טינ טָאה ץרּפ .ןבעגעגסיױרַא עדייב ןבָאה ייז סָאיװ
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 לכיב סָאד ןעוו וליפא טקנעדעג טינ ןוא *רישב םירופס, יד ןופ רַאלּפמעזקע ןייא

 ןעניפעג ,1888 ןיא ןבירשעג ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ַא ןיא) ןרָאװעג טקורדעג זיא
 רפס וסיפדהו ובתכ רשא ,"תופוסאה ילעב, ינשמ דחא ינא; :יוװ ,ץַאז ַאזַא רימ
 וספדנש יל המודמכ ,הנשה תא רכוז יניאו דחא רפס ףא יל ןִיא ,(* םינוש םיריש
 טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד ןיא רימ ןעניפעג וצרעד סכעלנע סעּפע ,(**"הנש 15 הז
 ,ןדלעפנטכיל טימ ןעמַאזוצ ךוב ַא ךָאנרעד.., :ןגרעבניצ ,י וצ ןבירשעג 1911 ףוס

 יװ ןסעגרַאפ בָאה'כ ,"תופוסא ילעב; :ךיז טכַאד ,ןעוװעג רעווש ןיימ זיא סָאװ
 ענייז ןיא ,רעטעּפש ךָאנ ,(202 'ז ,סעדער ןוא ווירב) ?ןסייהעג טָאה ךוב'ס
 -סױרַא טָאה רע סָאװ ,"םיריש טימ רפס; םעד ןגעװ ןבירשעג רע טָאה ,תונורכיז
 ןעוו ,טייקטיור ַא ןיא ךימ טפרַאוק סע זַא ,ןדלעפנטכיל טימ ןעמַאזוצ ןבעגעג
 ,"ייז ןיא ךיז ןאמרעד ךיא

 טימ טנכערעגּפָא ךיז טָאה דלעפנטכיל ּוװ ,לעטש יד ןענעייל ֹוצ גונעג זיא סע
 טָאה רע ןעוו ,ןרעוו טיור סעצרּפ ןעמענַאב וצ ,ןיקסמינָאלס .ז .ח ,רענגעק ןייז
 דלעפנטכיל ."תופוסא ילעב ינש, יד ןופ םיריש יד ןיא טנָאמרעד רעטעּפש ךיז
 -ָאלס םָאנָארטסַא -- ליכשמ ןפיוא טָאה רע זַא ,ןגָאז טזָאלעג ןיבר ןשידיסח ַא טָאה
 == == == -- החכיש לש רש םעד ,ן'הרופ טקישעגנָא ןיקסמינ

 ותפש חורב וחירה ףא הרופ הנהו
 ,ותרות לכ הזג ,הפלח בזכא ןיעמכ
 ,תעדמ ללושמכ ,ןיבי אל ליסככ אוהו
 .תעדומ הנידמה לכב ,ךובנ שיא אוה יכו

 ףיבר םעד טכיררַאפ רע :ןילַא ןדלעפנטכיל ןופ גנוקרעמנָא ןַא טמוק ָאד

 ,תיגש דאמ ךאמ יכ ,החילס ,יבר ,יבר
 !הסישמל והמש -- הרופ אל -- התא אל
 ןוירהמ ,ןטבמ ,הדלמ אוה ןה
 ,ןויצב ברחכ התב ובֹו חרקומ ושאר
 םידיעמ הז לע םימולש םג םיבר םינובנו
 == == -- םיידע דגבכ וירוענמ ותמכח לכ לכ

 -עּפש םעד סָאװ ,"רישב םירוּפס, ןיא לעטש עקיצנייא יד טינ זיא סָאד ןֹוא
 םצע רעד ."טייקטיור ןיא ןפרַאװ, טנָאקעג יז טָאה ןצרּפ ןפייר רעמ ,ןקידרעט
 ןייק טינ רָאג יז טָאה ךעלטנגייא :עכעלגעממוא ןַא זיא עמעָאּפ רעד ןופ יובפיוא
 -גיא סעמעָאּפ עכעלטע ןופ ,שַאמשימ ןייק טינ ביוא ,שימעג ַא זיא יז ,רוטקורטס
 ,םענייא

 -טנגוי ערעדנַא סעצרּפ ךיז ןיא ןבָאה סע יו ױזַא ,ךיז ןיא יז טָאה ךָאד
 וליפא ,רעטכיד ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע עסיוועג ,ןעגנופַאש
 טייוו ױזַא טינ רָאג ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא םַארגָארּפ-הלכשה סררושמ םעד בקעי
 רעד ןיא ךיוא לייט םוצ ןוא ןרָאי רע70 יד ןיא םַארנָארּפ רענעגייא סעצרּפ ןופ
 ,דָאירעּפ ?ןלַאקידַאר, ןטייווצ ןייז --- ,ןרָאי רט90 טפלעה רעטשרע

 ."םינוש םירישו ריִשב םירופס, (*
 םורֵא ןרעװ טקורדעג טפרַאדעג גנולמַאזירעדיל יד טלָאװ ,ןובשח םעד טיול (=*

 | ,1877-1876 ןיא טינ ,3
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 . ןמעז ךפש בקעי הלא וירישב לכ
 ,ימע ןאצ םילכוא םיעתמ םירשאמ לע
 ,םירזכא םידמלמ ,תעדמ םירעבנ לע

 ,,םירדח, םירמוא םהל תכפהמ יתב לע

 ,"הרות חיר, םנושלב ,הנחצו השאב לע
 ,הרעו הטושפ תמאה תא גציו
 ורסאי רסיא םא ,םינברמ תח אל

 ,(05 'ז) .ווײזַאא ,ווײזַאא

 -עה יד ןיא ייס ןעניפעג וצ טכייל זיא ןוויטָאמ עשיליכשמ-שיּפיט ,עכעלנע

 .ןרָאי רע70 יד ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדיל עשידִיי יד ןיא ייס ,עשיערב

 -עגלַא ןעוועג ייז ןענייז ,ףוס לכ ףוס ,סָאװ ,ןוויטָאמ סעצרּפ רָאנ טינ רעבָא

 ןיוש ןענייז ןטפַאשנגייא-ליטס ענייז ןופ עקינייא ךיוא ,ןוויטָאמ-הלכשה עניימ

 טריסנעדנָאק ןייז וצ גנוגיינ ןייז ,רעגייטש ַא ."רישב ירוּפס; ןיא ןעקנוװעגנָא

 ;רימ ןענעיײל 4 טייז ףיוא ..ןזעטיטנַא ןצינ וצ ןוא

 ?עוגנ םויה לכ רישעה עודמ ךא

 ?עוצפ בל םעפי ישמ שובלב םגה

 ;/ טייז ףיוא

 ,ורוח תמכ ךא ,וינפ ומדא אל

 .ןרגנ תועמדו ,ליפשה 'ויניע תא

 411 טייז ףיוא

 .ידיב תמ טעו יבבלב יח עגנ

 ןייז ,טעּפמיא רעשירָאטַארַא סעצרּפ ךיז טליפ תורוש עכעלטע עשּפיה ןיא

 ,בייהנָא ןיא טּפיהרעד ,ןלעטש ךס ַא ןיא .סָאטַאּפ רעשירעפמעק-שירעּפָארטש
 -קַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ןָאט רעד ,טייקשירעלייצרעד ןופ ןָאט רעד ךיז טריּפש
 ,םזיציטּפעקס רעד ךיוא .רעדיל סעצרּפ ןופ לייט ןסיורג ַא רַאפ שיטסירעט
 ןעו .שיצרּפ זיא ,"ירבע ררושמ ייח; ןופ ףוס ןכעלקילג םעד טיײלגַאב סָאװ

 ,רעכיז טינ זיא רע .תוקפס ןלַאפַאב םיא ןגעלפ גנוי רָאג ךָאנ ןעוועג זיא רע

 רעד טָא ןופ ףוס ןיא רימ ןעעז תוקפס ענױזַא .געוו ןקיטכיר ןפיוא טייג רע זַא
 םעד ןופ ףמוירט ןטימ ךיז טקידנע יז .,ןורעפ ןיא גנולײצרעד-עדנַאגַאּפָארּפ
 עטבילרַאפ ייווצ יד ,ליכשמ ַא ןרָאװעג זיא דיסח רעד לאינד :לַאעדיא-הלכשה

 .יךָאד ןוא ;טייקטנלע ןוא טײקמערָא ןופ רעמ טינ ןדייל ,הרש ןוא בקעי ,םיליכשמ

 הרש ותשא תא ותבהאב בקעי יכה
 הרדענ אל תבו דלי ןב םג םע
 ?ררושמ ונדועה -- ותחלצב ףסכו
 ?ױרועי ורונכ תא זאמכ דועה
 ודמל תומכח רשאכ לאינד ינב םאה
 ?ודחאתה םברקב הנומאה םע המכחה
 ?הלהבב םתונשו קירל ולמע אל םאה
 ..הלכוא לב תעדל ,םיענ ארוק ,תאז

 עטוג יד ןיא טלפייווצעג טינ טָאה רעקידיירּפ-הלכשה רעכעלטנייוועג רעד

 רע .תוקפס ןבָאה וצ ןענוגרַאפ ךיז טָאה ץרּפ .םַארגָארּפ ןייז ןופ ןטַאטלוזער
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 ןבָאה סָאװ ,רעביירש-הלכשה לָאצ רעניילק ַא רעייז ןופ רענייא ןעוועג זיא

 טימ ןוא ןתמא טימ רָאנ טינ ,תוקפס טימ םלוע םוצ ןעמוק וצ טגעוורעד ךיז
 ,ןביולג ןופ דיל ַא ןיא סָאװ ,"םירמוא ילע וליפא .סרעפטנע טָאטשנָא ,ןגָארּפ

 אפוג םיא .לגנַארעג ןטסקינװעניא ןופ ךיוא דיל ַא טייצ רעכיילג וצ זיא
 ,טפנוקוצ רעד רַאפ ארומ יד ,לפייווצ ןופ םערָאװ רעד ןעור טזָאלעג טשינ טָאה
 "!המיא לכ הרז ול יבל לא ,.םירמוא ילק :טרעכיזרַאפ רע טָאה אפוג ךיז ןוא
 ןופ ןבירטעג רע טָאה ,םורַא סָאװ ,שינרעטצניפ רעד רַאפ קערש םענעגייא ןייז
 רעד רָאנ טינ ?!שמא דוע זוגי םג ,זוגי דוע !אל, :יירשעגסיוא םעד טימ ךיז
 .שיריל זיא לפייווצ רענעגרָאברַאפ ןייז ךיוא ,"םירמוא יל, ןופ ןביולג רענעפָא

 (שמה רעדיל-טנגויי עשיערבעה ערעדנַא (

 יו ,שירערעלקפיוא רעמ ,ןעעזעג ןבָאה רימ יוװ ,זיא *ירבע ררושמ ייח,
 ןענייז "םינוש םירישו רישב םירופס/; ןיא סעצרּפ ןכַאז ערעדנַא ךיוא ,שיריל
 ."ערעלקפיוא רָאנ ,עשיריל ןייק טינ ,ןלעטש עקיצנייא ןופ םַאנסױוא םעד טימ
 ךעלדנרעק ןטלַאהַאב ייז ןיא ןגיל ךָאד ,.קרעו עשירערעלקפיוא-לַאיצַאס ,עשיר

 -יצרעד עצרוק ַא זיא סע ."םמוש תיב; יװ דיל ַאזַא טנעייל ,טײקשיטעָאּפ ןופ

 רעטקירדעגסױא רָאלק ַא טימ ןורעפ ןיא (גנולייצרעד ַא לָאמ ַא רעדיוו) גנול
 -עצ םיא טָאה רעװ .,,דלַאװ ןטימ ןיא ץַאלַאּפ רעבורח ַא ...ץנעדנעט רעלַאיצָאס
 םעד) זיא רעפטנע רעד ?םיתב ילעב עקידרעירפ ענייז ןענייז ּוװ ןוא ?טרעטש
 ןַא ןענַאטשעג טרָאד זיא לָאמ ַא זַא -- ,(רעטכעוװידלַאװ רעד טיג רעפטנע
 -עג ןוא טבעלעג טרָאד ןבָאה םימותי רעדניק סקעז טימ הנמלַא ןַא .לזייה םערָא
 טימ הנמלא יד ןבירטרַאפ טָאה ,בוח לעב רעכייר ַא ןעמוקעג זיא .ךיז טרעטַאמ

 -עגפיוא טרָא ןייז ףיוא ןוא זיוה ריא טרעטשעצ ,םימותי עטצישַאבמוא סקעז יד -
 ץרּפ טָאה יו) רעבָא ,גָאט ַא טבעלעג טרָאד ןוא ןיילַא ךיז רַאפ ץַאלַאּפ ַא טיוב
 ןייק טינ זיא טלעוו יד, (רעדיל עשידִיי ענייז ןופ םענייא ןיא טגָאזעג רעטעּפש
 םיא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעזייב רעד ןוא ץַאלַאּפ רעכייר רעד טָאה :?עמשטערק
 סָאד יוװ ,טינ ןיוש טקנעדעג רענייק .םימי תכירא ןייק טַאהעג טינ ,טיובעגסיוא
 -- ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעגנַאלק ענעדיײשרַאפ ,ןעשעג זיא

 ,ורזפנ ביבסמ תונוש תעומש
 ;ותומ רבד רשפ שיא עדי אל חטב ךא
 ,הױרשק רשק וידבע וילע יכה
 ?ותוא ולת ץע לע ,ופסכ תא וכנג
 םש אוה ודבל ושפנל קנחמ וא
 םיײחה לבס תא אושנ האלנ יכ
 ..םדֹו חצר ךא ואצמ ויפנכב יכ
 -- םינזא הנעמשת תונוש תועומש קר
 רבג דוע עדי אל ןוכנ לא רשפ ךא
 ..רבקב וילעבו תיבה םמֹושו

 ןיא עטכישעג ַא יֹוזא םתס טינ סע זיא ,"םשה שודיק; דיל סָאד יוװ טקנוּפ

 -רעטעּפש סעצרּפ ןופ לדנרעק א ךיז ןיא טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע רָאנ ,ןזרעפ

 ,"?ןטכישעג טעכעלמיטסקלָאפ, עקיד
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 לצעה, דיל סָאד ךיוא טגָאמרַאפ לבַאפ רעדָא עטכישעג רעצרוק ַא ןופ סעּפע

 סע יװ --- גָאלַאיד ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ןבירשעג זיא סָאד ,(ג"נרת תנש לע)

 ,רעדָא "רעליופ רעד, .1862 ןיא דנַאטשפיוא ןשילױּפ םענופ קנעדנָא םוצ ,טזייוו

 םוצ ןענַאטשעגוצ טינ זיא ,רעקיביולג-טינ רעד ,רענעזָאלעגּפָא רעד ,רעקיטכיר

 רעליופ רעד -- רעבָא ,ןרָאװעג קיטכיל זיא סע ,סױרַא זיא ןוז יד ...דנַאטשפיוא

 1863 ןיא רָאנ טינ ,קַאילופ רעקיביא רעד זיא סָאד .טעב ןופ ףיוא טינ טייטש

 ןדעי טפָאלשרַאפ רע ,?גנַאגפיואנוז, םעד רע טפָאלשרַאפ ןליוּפ ןיא רָאנ טינ ןוא

 ,טכַאנ זיא סע ןעוו ,רעסעב ךיז טליפ רע .לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא -- גנַאגפיוא

 ;טגָאז רע ;ףמַאק ןייז ןוא ימ ןייז רַאפ ,גָאט ןרַאפ ארומ טָאה רע

 ?םימש רוא המל ,שמש אצת המל --
 ?םייחה ורוענ םתוה תוארל המל
 ?האלתה לכ המל ,למעה לכ המל
 ..העמשנ אל החנא -- טקש ליל יפנכב
 ..הלפאה לצ ,לילה םיענ חמ
 ..הלכואה שאה רועת יניע תא

 ;:םיא טרעפטנע טעָאּפ רעד ןוא -- "רעליופ רעד, טכַארט ױזַא

 ,םילייח תרבגה הנשב הז לילב
 םיללמוא תקנא תעמש אל םולחמ םג

 .ויַאא ,וװַאא

 גנוצעזרעביא רעשידַיי רעיירפ א ןיא רעפטנע טטעָאּפ םעד ןופ ןיימ רעד
 ןצכערק יד טרעהעג טינ קַאילופ רעד טָאה ,תומולח עטסוּפ קידנעמולח זַא ,זיא

 טכַאנ ןטימ ןיא טָאה ןעמ יװ ,ןעזעג טינ ,עכעלקילגמוא יד ןופ ןעיירשעג יד ןוא
 .צניפ ןיא טצעזעגניײרַא ייז ןוא ןעיורפ ערעייז ןופ סמערָא יד ןופ רענעמ ןעמונעג
 טינ רעמ לָאז רע םיא טָאר רע ןוא .טולב רעייז ןסָאגרַאפ ןוא ןטַאמעזַאק ערעט

 ןגיוא יד ןענעפע טיירב לָאז רע ,תומולח ענעדלָאג ןופ טלעו רעד ןיא ןביילב
 יד ,ןדנוו יד ןעז ,זיא סע טעקַאנ יו ןבעל סָאד ןעז וצ טומ םעד ןבָאה ןוא
 ןכוז ןעמ ןָאק ,ייז ןופ טסייוו ןעמ ןוא ףיוא ייז טקעד ןעמ ןעוו רָאנ לייוו ,ץערק
 ץלַא סָאד טָאה קַאילױפ רעד ..הפורת ַא ןעניפעג ןעמ ןָאק ,גנולייה ַא ייז וצ
 -נייא רעדיוו זיא ןוא -- טייז רעטייווצ ַא ףיוא ךיז טרעקעגרעביא ,טרעהעגסיוא
 רע ,ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד ןעוו ,ןייטשפיוא טלָאװעג טינ טָאה רע ...ןפָאלשעג
 ,.טכיל רַאפ ארומ טָאה

 דיל שיטסַאקרַאס ןייז ןיא ןקירדסיוא רעטעּפש ץרּפ טעװ וויטָאמ ןכעלנע ןַא
 | :שטייד ןופ טשידַיירַאפ ,"רעטכעוו-טכַאנ יד;

 ,רעיײט זיא לטכענ סָאד !היחמ ַא טכַאנ ַא

 !רעייפ רַאפ ךייא טיה רָאנ !רעייפ רַאפ ךייא טיה רָאנ

 ןיא ןצרּפ ייב טניפעג ןעמ סָאװ ,וויטָאמ רעקיצנייא רעד טינ זיא סָאד ןוא
 ןרָאי רע90 יד ןיא יוװ ױזַא ,(דָאירעּפ *ןלַאקידַאר, ןטשרע ןייז) ןרָאי רע70 יד
 םיא ןיא זיא "םזילַאקידַאר;ע רעד (ןרָאי רע80 יד ןופ הקספה רעד ךָאנ) ןעוו
 | | ,ןרָאװעג ךַאװ רעדיוו
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 ףרַאד ןעמ ןוא -- ,לשמ ַא רעדיו ,לשמ ַא - דיל ַא טמוק "לצעה, ךָאנ
 ליפ ױזַא ךיז ןעניפעג םיריש עטשױע סעצרּפ ןשיוצ סָאװ ,ןרעדנוװ טינ ךיז
 .עשילױּפ יד ןיא יו יױזַא ,עשיערבעה יד ןיא ,םילשמ עבלַאה ןוא םילשמ

 ןוא לשמ ַא ןופ סעּפע ָאד ,עזָארּפ ןיא ךיוא ,ןפַאש ןצנַאג ןייז ןיא זיא ,סנטשרע
 -רָאפ ריא ןיא יוװ יױזַא ,רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןיא טָאה ,סנטייווצ :לשמנ ַא

 טרָא סיורג א ןעמונרַאפ ללכב לשמ רעד ,רוטַארעטיל-רסומ רעד ןיא ,ןרעייג

 ויא ליצ-טּפיוה רעייז סָאװ ,רעלעטשטפירש רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא רע
 ןבעל ץנַאג ןייז טינ רעיש ךיוא ךָאד זיא ץרּפ ןוא ,גנורעלקפיוא ןוא רסומ ןעוועג
 ןופ טלַאהניא רעטערקנָאק רעד שטָאכ ,רעקידיירּפ-הלכשה ןוא -רסומ ַא ןעוועג
 ,בגא ,ןָאק סע .ןרעדנע ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה הלכשה ןייז ןוא רסומ ןייז

 רעשיליכשמ רעד טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא ץרּפ זַא ,ןייז טינ קפס םוש ןייק
 ,םירפס-הלכשה יד ןשיװצ .שידִיי ןיא ייס ,שיערבעה ןיא ייס רוטַארעטיל-לשמ
 ןופ םילשמ ןוא רעדיל יד ךיז ןעניפעג ,טנגוי ןייז ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ

 זַא ,ןײלַא רע טלײצרעד ,שידִיי ףיוא םילשמ סרעגניטע .ןָאסנעבעל ןהכחה םדא

 ,גרעבטלַא טניירפ ןוא רעטעפ ןייז ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז

 ךָאנ "רישב םירוּפס; ןיא טמוק סָאװ ,לשמ םעד וצ קירוצ ךיז קידנרעקמוא
 ןוא ךַארּפש ןייז ןיא רע טָאה ,קורדנייא ןיימ טיול זַא ,ןגָאז ךיא ליוו ,2לצעה;

 -נוא שטָאכ (*ןצרּפ ןופ לסיב שּפיה ַא ,טלַאהניא ןייז ןיא זיולב טינ ,םעטיר
 שובייל ץרּפ -- י"אלפ) "לג-יאלפ; זיא דיל ןקיזָאד םעד רעטנוא ןבירשעגרעט
 טָא .פ"לי ,"לצעה, רעטנוא יו טינ ,(דלעפנטכיל לאירבג -- לג ,קחצי הירא

 :ןָא ךיז טבייה לשמ רעד יו

 ,המר עורוב םדא ןב לֹושמי םכילע --
 ,המדא תומהבו רעי ותיחל לֹא רמא
 -- םימה ינינתו ףנכ לכ רוּפצ לא
 ,דהי םלוק ואשנ "?ֹונב לושמי אוה;
 ?דחּפו לשמה ול ?ענכנ וינּפמ,
 "?םייחה ץראב ותיתח ןתי אוהה

 .ןו"ַאא וויַאא

 ("?ענכנ וינפמ , "?ונב לושמי אוה;) חסונ-רעפטנע ןוא -עגַארּפ רעד טָא

 "נסיו רעדָא טסיײיג זַא ,לכשה רסומ רעד ןוא ,ץרּפ חסונ ןוא שידִיי חסונ זיא

 ,קנַאדעג רעד -- ,טפַארק עשיזיפ ,עטסערג יד וליפא ,עדעי ןייז רבוג ןָאק טפַאש

 בשוממ, סָאװ ,טפַאשנסיו רעד טימ רָאנ ,חוכ טימ טינ זַא ,"רובגי חוכב אלק זַא

 םעד רָאנ סָאװ ןוא רעטעג יד ןופ טמוק סָאװ --- "הנתנ איה ול ךאו האצומ םילא

 סעצרּפ טימ ןצנַאג ןיא ךיוא טמיטש -- .ןרָאװעג טקנעשעג יז זיא ןשטנעמ

 : .טפַאשנסיוװ יד --- גנוקעלּפטנַא עטסכעה ןייז ןוא טסייג םעד ןרערַאפ

 סָאװ ,דיל סָאד ,"פ"לי -- ל"ג יאלפ, ןבירשעגרעטנוא ,"ץילמהו טפושה,

 ןייז ךיוא ןוא -- ,םעטיר ןקידוװעליּפש ןטכייל ַא טָאה ,לשמ םעד ךָאנ טמוק

 ענייש ַא) סנַאמָאר ַא ןופ טלַאהניא רעד זיא'ס .רעקידװעליּפש ַא זיא טלַאהניא

 ןופ טכַאמעגרעביא קרַאטש ױזַא ןעוועג ןבָאה סע לָאז ןרעסקַאװ השנמ טול (*
 .טלאהניא ןצוח סשיצרּפ ןּפָארט ןיק טשינ, ךיז ןיא טָאה סע זַא ,ןדלעפנטכיל

 .(42 1 ,"רעטביד ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד,)
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 ןוא ןצנַאט ןיא טייצ ריא טגנערברַאפ ,טַאהעג הנותח סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,יורפ
 גנילצולּפ טרעהרעד ,סנגינעגרַאפ ײלרעלַא ןבָאה ןוא ךיז ןצוּפ ןיא ,ןריטעקָאק
 טנָאמ ןוא טגערפ סָאװ ,םיטש יד ,ןסיוועג רעטומ ריא ןופ םיטש יד ךיז ןיא
 ןה ךלו ןמז שי רבד לכל ,יעדתה, :דניק ןייק טינ ךָאנ יז טָאה סָאװרַאפ ,ריא ייב
 רעבָא "??השאו םא תכוח יחכשת ןא דעו הרוכשכ יגוחת תאו ,העשת יחרי ופלח
 יז טעװ ,טייצ יד ,רע טגָאז ,ןעמוק טעװ סע ןעוו .יז טקִיורַאב ןַאמ ריא אקווד
 ןוא יירפ ריא רעדיוו טבעל ןוא -- ןרעיורט וצ ףיוא טױעה יז .דניק ַא ןבָאה םיא
 םענופ טלַאהניא םעניא ָאד ןיא סָאװ ,עשיצרּפ-קיצנייא סָאד .(.ןבעל ךעליירפ
 .יורפ רענייש רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,לגנַארעג רעטסקינירועניא רעד זיא ,דיל

 טכַאלעגסיא ןױעוו סע ּוװ ,סנייא -- ךָאנרעד ןעמוק טָאװ ,רעדיל ייווצ יד
 ןוא תוינומדק ירקוח ןגעק -- סנייא ךָאנ ןוא םייבר עשידיסח ןופ םיתפומ יד
 רעדיל עשיּפיט ןענייז ןַאמסדנַאל סעצרּפ --- ןענַאמפײר בקעי ןגעק לעיצעּפס

 ,טינ גנוטיידַאב םוש ןייק טציא ןבָאה ןוא טייצ-הלכשה רעד ןופ

 ַא ,"הנחק עמעָאּפ עשירעלייצרעד יד -- "רופס ריש רעד זיא שרעדנַא
 ןיא עמעָאּפ עטסגנעל יד ,בגא ,זיא סָאד .ךעלטיּפַאק עכיילג-טינ ןביז ןיא עמעָאּפ

 "ירּפ ךָאנ זיא "הנחק ןופ טעשזויס רעד .?ירבע ררושמ ייח; ךָאנ גנולמַאז רעד
 ."ירבע ררושמ ייח, ןופ השעמה רוּפס רעד יו ,רעשיטַאמַארדָאלעמ ןוא רעוויטימ
 ןָא זיא ןוא ,ענעי יװ ,גנופַאש עשיטעָאּפ ענעגנולעג רעמ ךס ַא סע זיא ךָאד
 | ,"םינוש םירישו רישב םירוּפס; ןופ ךַאז עטסעב יד קפס םוש

 ררושמ ייח; ןיא יו טיובעגפיוא רעסעב ךרע ןיא טינ זיא השעמה רוּפס רעד
 יװ ,טרעטנָאלּפרַאפ טינ טרעוװ ןוא ןטימ ןיא רעביא טינ ךיז טסייר רע :?ירבע
  עקיטכירפיוא-ףיט יד סָאװ ,זיא רקיע רעד ןוא ,סוג ןייא ןופ יו זיא רע ;טרָאד
 ןזיב בייהנָא ןופ עמעָאּפ עצנַאג יד טינ רעיש ךרוד טגנירד עכלעוו טייקשיריל
 ַא טימ יז ןענעייל רימ זַא ,קידנריר ױזַא יז טכַאמ -- ,ןָא יז טמערַאװ ןוא ,ףוס
 עמַאס יד וליפא ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא ןָא טינ שטָאכ ,עיטַאּפמיס ןופ ליפעג

 "םירמוא יל; טימ םענייאניא .ןדָאזיּפע עלַאטנעמיטנעס-וװִיַאנ ןוא "עכעלקערש;
 ,רעדיל-טנגוי עשיריל-טכע סעצרּפ וצ "הנח: טרעהעג ,"לאינגנק ןופ ןלעטש ןוא

 "רעד טרעוװ סָאװ ,ארונ השעמ רעד ןופ טנורגרעטניה ןטרַאה ןוא ןטלַאק ןפיוא
 רָאג םזיריל ריא ןופ טייקכייוו ןוא טײקמערַאװ יד זיא ,עמעָאּפ רעד ןיא טלייצ

 (* םענעגנָא סרעדנוזַאב
 טוג רעייז ךיז טלָאװ סָאװ ןוא טלייצרעד ָאד טרעוו סָאװ ,ארונ השעמ יד

 -ייק ַא ,הנח :ױזַא זיא ,ןַאמָאר ?ןטנַאסערעטניא טסכעהג ַא ס'רמש רַאפ טסַאּפעג
 סייוו יז ןוא ןרָאפעגקעװַא זיא רע רעבָא ,ןד ,ןטבילעג ַא טָאה ,המותי עקידכעל
 יװ ױזַא ןוא ,טנלע רעייז הנח זיא ,טינ וליפא ריא טביירש רע ,זיא רע ּוװ טינ
 ,יז טניפעג רעטכעוװ-טכַאנ ַא ..,ןָאטוצניהַא ּוװ טינ ךיז יז טָאה ,ךיוא יז זיא םערָא
 רע .ןעקנירטרעד טלָאװעג ךיז טָאה יז :ךייט גערב םייב ,ענערױרפרַאפ-בלַאה ַא

 ,"םינוש םירישו רישב םירוּפס, ןופ רעשרָאפסױא רעטשרע רעד ,רעסקַאװ .מ (*

 ךות ןשיטעָאּפ ריא ןעזרַאפ "הנח, עמעָאּפ רעד ןופ טעשזויס ןשידנוש םעד בילוצ טָאה

 ןשידנוש שוריפב ַא טָאה ןצנַאג ןיא קרעװ סָאד זַא ,טנקסּפעגּפָא רע טָאה ראפרעד ןוא

 ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד,) .טרעװ ןשירעלטסניק םענײלק ףרע יפל ַא ןוא רעטקַארַאכ

 .(34 'ז ,"רעטכיד
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 .ןײרַא ויוה ןיא ןרחא 'ר להקה שאר םוצ יז טגנערב ןוא תונמחר ריא ףיוא טָאה
 ןב ַא ,ןוז א טָאה רע .טינ טפָאלש ןרהא 'ר רעבָא ,טכַאנייב טעּפש ןיוש זיא סע
 א ןרהא 'ר טציז .טכענ עצנַאג טעװעיאטלוה ןוא טעילוה סָאװ ,הרומו ררוס
 ַאטינ ךָאנ ןיא קָא'נב ןייז סָאװ ,קָיורמוא זיא ןוא ,רעקנַארק ַא ,רעטרעמוארַאפ
 סנרהא 'ר טינ זיא סָאד רעבָא ,ריט ןיא גנולק ַא ךיז טרעהרעד סע .םייה רעד ןיא
 טכארבעג רעטכעו:טכאנ רעד טָאה סָאד ,ןיינ ,םייה ַא ןעמוקעג ,ךעלדנע ,ןוז
 טמערַאװרעד ךיז לסיבַא .םייה ַא ןָא זיא סָאװ ,הנח עכעלקילגמוא יד ןריפוצ

 ַא ןָא ןבילבעג יז זיא רָאנ טשינ ."עטכישעג, ריא יז טלייצרעד ,טקִיורַאב ןוא
 טכַאנייב ךיז קידנּפעלש .ןעשעג ריא זיא קילגמוא ןַא רָאנ ;ןעמַאמ ַא ןָא ןוא ןטַאט

 ,ןרעטלע עריא ןופ םירבק עשירפ יד ייב ןגעלעג טייצ ַא זיא יז ּוװ ,םלוע תיב ןופ
 ןיױש ךיז טָאה סָאװ ,ייז ןופ רענייא ןוא ,םירוכיש הרבח ַא ןפָארטעג יז טָאה
 תיב םוצ קירוצ טריפעגקעװַא דלַאװעג טימ יז טָאה ,טגָאיעג ריא ךָאנ גנַאל
 "רַאפ יז -- ,ןרעטלע עריא ןופ םירבק יד ןשיוװצ עקַאט -- ,טרָאד ןוא םלוע
 ןיא ןיירַא טייג ,,עטכישעג עכעלקערש; ריא ױזַא טלייצרעד יז יו ןוא ,.,טריפ

 סָאד ,טעװעטַארק ..ןוז סנרהא 'ר -- טדערעג טָאה יז ןכלעוו ןגעוו ,רעד זיוה
 טביילב ןוז סנרהא 'ר ,טפײױלטנַא ןוא -- סיוא יז טיירש "!חצור ןיימ ,רע זיא
 ןוא -- עיסקעלּפָאּפַא יד טגירק ןרהא 'ר ,רערוכיש ַא דרע רעד ףיוא ןגיל
 ןימ ַאזַא ןופ ןכַאמ סעּפע טנָאקעג טלָאװ טעָאּפ ַא רָאנ ...טרָא ןפיוא טברַאטש
 ןזָאל לָאז רע זַא ,טעָאּפ גונעג ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ץרּפ רעבָא ,"ארונ השעמ;
 ,עכיוו עירעס ַא ןיא ןרעוו טזיילעגפיוא ףָאטש םענרעצליה ןטרַאה םעד טָא
 ,ןגָאלָאנָאמ עשיצרּפ-טכע ךיוא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא עשיריל טכע

 .ןײלַא רעטכיד רעד טלַאה ,גָאלָאנָאמ םענעגיוצעצ לסיב ַא ,ןטשרע םעד
 ליוו רע זַא ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,ייז טגָאז ןוא סרענעייל יד וצ ךיז טדנעוו רע
 -- ,ץרַאה ןגייא ןייז ןָא טליפ סָאװ ,רעיורט ןופ ליפעג סָאד ןקעוופיוא ייז ןיא

 וצ דיילטימ ןופ ליפעג א טייצ רעכיילג ֹוצ זיא סָאװ ,רעיורט ןופ ליפעג סָאד

 "יריל-לַאיצָאס ַא ,סע טסייה ,זיא *הנח,) טנלע ןוא םערָא ,ךַאװש זיא סָאװ ,ןדעי
 ;עמעָאּפ עשיריל ַא ֹױזַא םתס טינ ,עש

 ,ההג דוע ביטיי אל !יערו יחא

 ,חצנל ררושמה וייחב חמשי אל ,
 האכנ וחורו ,הרמ ול ושפנ
 .חצמ לע םימלתו הננעו תבצעו

 דאו רכנ לכל העמד וז וניעב
 ,אכבה קמע הֹּפ הלא ןה םיטעמ אלו
 דהה עיגרי אל הז ובלבו
 החנאו ןוגי לכל ,םירורמת תקאנ לכל
 ררועי ויארוק בלב םימחרו הלמח ךאו
 .ררושמה עשי לכ ,ץפח לכ תאזו

 ןיא ,"לאינגנ, ןיא םַארגָארּפ סטעָאּפ םעד טימ .ןעעז רימ יו ,םמיסש סָאד

 ךיוא רע זיא ,טרָאד יו יױזַא .רעדיל-טנגוי ערעדנַא ןיא ןוא "ירבע ררושמ ייח;

 .עטַאז ןוא עכייר יד ןגעק ,עקידנדייל ןוא עמערָא יד טימ ,עכַאװש יד טימ ָאד
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 םיא ןלעװ ייז -- ןהנח טימ עטכישעג עקירעיורט יד רע טלייצרעד ייז טינ

 ?ריא טימ ןליפטימ ןעד ןלעװ ייז !ןייטשרַאפ ןעד

 ,תוטמה ישאר ,םילכיה ינכוש

 -- בהזה ינודאו ףסכה יליטנ

 ןעד ןענָאק ייז !זיא רעגנוה סָאװ ןעד ןסייו ,קעזטלעג יד ,עכייר יד  ,יײז

 השעמ עקירעיורט יד רע טלייצרעד ?ןשטנעמ ןטנלע ןוא ןעמערָא ןטימ ןליפטימ

 סָאװ ,ענעי ,דיילטימ ריא טימ ןבָאה ןלעװ סָאװ ,ענעי רָאנ ,ייז טינ ןהנח טימ

 טליײצרעד ייז ,ןדייל עריא ןופ געט יד ןבעלרעביא ריא טימ םענייאניא ןלעוו

 "ָאמ ןופ םערָאפ רעד ןיא ,טגָאזעג יו ,ייז טלייצרעד רע ןוא ,עטכישעג יד רע

 רע טזָאל טָא .ןדייר ערעדנַא רע טזָאל גָאלָאנָאמ םענעגייא ןייז ךיוא ,ןגָאלָאנ

 ןוא .ךייט גערב םייב ןהנח ןענופעג טָאה סָאװ ,רעטכעוו םעד ןעװעגָאלַאנַאמ

 ַא ןטלַאה ןילַא לָאמ ַא רעדיװ ךיז טלעטש ןוא -- רעביא םיא רע טסייר טָא

 ..קילג ןגעוו לָאמ טָאד --- ,השרד עשיטעָאּפ

 ?ונואגב בשוי יא ?רשוא ןכשמ יא ךא
 .ונועמ רבק -- הז ,םימש :רמוא הז

 .טימ ,טייקטכידעג ריא טימ עשיצרּפ-טכע ןַא ןיוש זיא הרוש עטצעל יד

 .עיצַאוטקנוּפ רעקיטרַאנגיא ריא טימ ,טיײקשיטקעלַאיד ריא

 -שיריל םעד טָא ןיא זרעפ רעשיצרּפ רעקיצנייא רעד טינ זיא סָאד ןוא

 יָאנָאמ םעד ןופ ליטס רעד ייס ,טלַאהניא רעד ייס .גָאלָאנָאמ ןקידנריפָאזָאליפ

 ענייז ןוא ןבעל ןופ דוס םעד ןכוז סעצרּפ ָאד ןבָאה רימ .שיצרּפ-שיּפיט זיא גָאל

 -טנע ןוא ןגערפ ןופ ליטס ןטריצילּפמָאק סעצרּפ ָאד ןבָאה רימ ,תוריתס עלַא

 -גָאד טינ זיא סָאװ ,ןעקנעד ַא ןופ ,ןעקנעד ןקיטייזליפ ַא ןופ ליטס םעד ,ןרעפ|

 : .שירעכוז ,שירעשרָאפ רָאנ ,שיטַאמ

 להקה שאר רעד ליומ ןייז טנפע גָאלָאנָאמ ןטייווצ סרעטכיד םעד ךָאנ

 ַא ןוז ןייז יו טינ ,קידצ ַא אקווד זיא ,סױרַא ךיז טזייוו ,ןרהא 'ר .,ןרהא 'ר

 ךָאנ טרפב ,ליכשמ רעסָאװ לייוו ,וטפיוא ןַא ,סעיינ ַא זיא סָאד ךיוא ןוא ,עשר

 ַא טייצ רענעי ןיא ןלָאמוצסיױא ןעניגרַאפ סע ךיז טלָאװ ,לַאקידַאר ַא ליכשמ ַא

 סָאװ ,רַאפרעד רשפא .ןענוגרַאפ סע ךיז טָאה ץרּפ ?להקה שאר ןשיטַאּפמיס

 סרעריפ-לדער עשהלהק ערעטצניפ עכלעזַא ןופ טסּוװעג טינ טָאה שטשַָאמַאז

 ןעלעדנעמ ייב ,ןענָאזנעװעל רעב קחצי ייב ןפערט רימ סָאװ ,יד יו ,םיפיקת

 ןײלַא ץרּפ יו ,להקה ישאר יד ןענייז שטשָאמַאז ןיא ,םיליכשמ ערעדנַא ייב ןוא

 ,ָאיפונכ רעד ןופ טינ ,ןשטנעמ ענייפ דָארג ןעוועג ,תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד

 ןוא ןענרהא 'ר ןגָאז ץרּפ טזָאל .טריקסַאמעד ןבָאה ערעדנַא ןוא עלעדנעמ סָאװ

 ;(ּפָא טינ םיא טגערפ רע

 ,יתבהא םות ינא ,קדצו תמא ינא
 .יתבר תונמלא ביר ,יתייה .בא םותיל

 ..ןײלַא הנח טלַאה ןגָאלָאנָאמ עטסשיריל ןוא עטסקידנריר יד

 הרמ ילע ישפנ ,תומ רדחמ תאצוי
 ,םיבכוכ יתשקב אושל םימשמ
 ,הרה:ג ערות אל ,והגנ ףסא חרי

 .םיבעה תכשה תא !וינרק ורדחי אל

10 



 ,לפשב ,םורמב תומלצ תכשח

 ..לפרע יבלב ומכ ,ילרוג תכשחכ

 ױזַא ןעוועג זיא ןטנוא ןוא ןביוא ,למיה ןיא ןרעטש טכוזעג ךיא בָאה טסיזמוא;
 ,"לרוג רערעטצניפ ןיימ יוװ ,ןצרַאה ןיא רימ ייב יו ,רעטצניפ

 ןעניפעג טנַאקעג ןרָאא רע70 יד ןיא ןעמ טָאה ןענָאדרָאג ,ל ,י ייב רָאנ

 עקיצנייא יד טינ ןענייז סָאד ןוא ,עיזעָאּפ סנּפָארט עקידנשטשילב עכלעזַא
 ןשיטַאמַארדָאלעמ-קידמזוגמ םעד ןופ דניז יד ףיוא רּפכמ ןענייז ייז ןוא סנּפָארט
 | ,טעשזויס

 -עה רעטייוצ רעד ,סעדיורב רׁשֲא ןבואר סָאװ ,טינ שודיח ןייק רָאג זיא'ס
 ,טקיטומרעד קרַאטש ןצרּפ טָאה סָאװ ,ןעניקסנעלָאמס ךָאנ רעביירש רעשיערב
 (= "ירבע ררושמ ייח; רַאפ רעכעה טלעטשעג "הנח; עמעָאּפ יד טָאה --
 זיא שודיח ַא ("ירבע ררושמ ייח, דָארג טביולעג קרַאטש טָאה ןיקסנעלָאמס)
 סעצרּפ זיא ,רעװָאכַאל .פ יו ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ רענעק אזא סָאװ

 -רעטעּפש יד ןיא טָאה ןיילַא ץרּפ ,תמא ,(+ײלטבמ ןצנַאג ןיא טעמכ גנופַאש-טנגוי
 תונורכיז ענייז ןיא ןבירשעג ןוא רעדיל ענעי טימ "טמעשעג ךיז; ןרָאי עקיד
 סָאװ ,םיריש טימ רפס ַא; זיא סָאד טָא ,"םינוש םירישו רישב םירוּפס; ןגעוו
 זיא סָאד רעבָא ,"ייז ןיא ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,טייקטיור ַא ןיא םיא טפרַאװ
 םעד ןוא טסייג ןשיליכשמ-שידָאמטלַא םעד בילוצ אמתסמ ןעוועג טּפיוהרעד
 רעדיל ענעי ןופ לייט ןטסערג םעד ףיוא טָאה סָאװ ,םזידיסח-יטנַא ןעמערטסקע
 ץרּפ סע טָאה ,בגא ,טײקילײװגנַאל ןוא טייצ ןופ לּפמעטש םעד טגײלעגפױרַא
 ןצנַאג ןיא ןיוש טַאהעג טָאה םזיטנַאמָאר רעשידִיי רעד ןעוו ,1912 ןיא ןבירשעג
 יד ןיא .םזיליבשמ ןשיריטַאס םענופ ןרופש עטצעל יד םיא- ןיא טלקנוטרַאפ

 ,םיריש-טנגוי ענייז ןייז לטבמ ןופ טייו רעייז ךָאנ ןעוועג רע זיא ןרָאי רע0ֿ
 -בעה םעד ןיא ,ליכשמ יװ ,"ימואל, רעמ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רֶע שטָאכ
 ןרָאװעג טריטיצ לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא סָאװ ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ןשִיער
 -- סָאװ ,טימרעד ןעמונעגרעביא אקווד ךיז רע טָאה ,(1888 ןיא ןבירשעג)
 רקבמ) (+*=-ןָאדרָאג (*=*םירישה תא דאמ וללה, ,ןבירשעג טָאה רע יוװ ,"רחשהב;

 ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע רָאנ ,ןיקסנעלַאמס טינ ןזיא ןװָאלָאקַאס םוחנ טיול (*
 טָאה רע רעבָא (80 ' ,ינש רפס ,'םישיא,) .ןבײרש ֹוצ טקיטומרעד ןצרּפ טָאה סָאװ
 רעטשרע רעד ןעוװעג ןיקסנעלָאמס זיא קורד ןיא .,ווירב ַא ןיא רעדָא ךעלדנימ ןָאטעג סע
 .'ח תרבוח ,ט"לרת ,"רחשה) ."ירבע ררושמ ייח, סעצרפ רַאפ גנורעטסײגַאב ןקירדוצסיוא

 סעצרפ סע ןיא ,דייר ענייז טיול סָאװ ,'תופתושה, טנָאמרעד רע יו םעד ךָאנ (**
 םכרעש "רחשהב, ךכ רחא ץרפ סיפדה םידחא םיריש דֹוע, :רע טביירש ריש רעטשרע
 איצוחש "םינוש םירישו רישב םירופס, רפסה ךרע דאמ אוה ןטק ןכ ומכ .דאמ ןטק אוה
 ,ךלעפנטכיל ונתוח םע דחי (ז"לרת ,השרו) ץרּפ

 ,20 .ט"צרת ,ביבא-לת ,"ריבד, תאצוה ,'השדחה תירבעה תורפסה תודלות,)
 .(45 ףד ,2 קלה

 םירוּפס, ןגעוו ןבירשעג ,8 תרבוח ,ט"לרת "רחשה, ןיא טָאה ןיקסנעלָאמס ץרּפ . (=**
 תריפצכ יהיו ןח ןבאכ ריהוי רשא ("ירבע ררושמ ייח,) ֹוב לודג דחא ריש, זַא ,"רישב
 ןליגכ םירישה לכ ינפמ שובי אל אוה, :ןבירשעג רע טָאה רעטייוו ןוא "הפשהל הראפת
 "רבע תפשב הלאה תונורחאה םינשב ובתכנ רשא םיפיהחו םיבוטה

 ןיא טינ ןוא ,ןבירשעג סע טָאה סעדיורב רָאנ ,ןָאדרָאג טינ .תֹועט ַא ןיא סָאד (5***
 ,(48 יז ,"רעטכיד ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד , :סרעסקַאװ עז) "הנשמ דיגמ, ןיא רָאנ ?דיגמה,
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 ,זיא תמא רעד ןוא ."תראפתל יל היה רשא טּפשימ רואל ןכ םג איצוה ("דיגמה?

 טימ םענייאניא ,ייז ןיא רימ ןעניפעג ,רעדיל ענעי טציא ןענעייל רימ ןעוו זַא

 ןעגנופַאש ענױזַא ךיוא --- ,ןעמזינָארכַאנַא ןרָאװעג גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,ןכאז

 טייקשירפ עשיריל עסיוועג ַא ךיז ןיא טיהעגפיוא ךָאנ ייז ןבָאה םויה דע סָאװ

 ןעוועג ייז ןענייז ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז ןעוו ,ןרָאא רע70 יד ןיא סָאװ ןוא

 סָאד) ץנעדנעט רעלַאקידַאר-לַאיצָאס רעייז טימ טינ ביוא .גנוכיירגרעד עתמא ןַא

 -עטשטפירש עשלערבעה עּפורג רעצנַאג ַא ןופ ץנעדנעט יד טלָאמעד ןעוועג זיא

 ןבעגעגוצ עריטַאס רעלַאיצָאס רעד טָאה סָאװ ,ןָאט ןשיריל ןטימ זיא ,(סרעל

 -שיטסירָאפַא רעד ןוא םוינָאקַאל םעד טימ ןוא ,טייקידעבעל ןוא טייקשירפ

 ךיוש ךיז ןבָאה סָאװ ץרּפ חסונ םענופ ןטנעמעלע עשיּפיט יד טָא --- ,טייק

 ,םיזורֲח עקיצנייא ןיא ןליפ טזָאלעג טלָאמעד
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4 

 ךוטַאקָאװדא:טַאווירּפ

 םורַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,"םינוש םירישו רישב םירוּפס, יד ךָאנ
 טינ רעיש ץרּפ טָאה ,1877 ןוא 1876 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןוא 4
 רעבָא ,רע טָאה ןבירשעג ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןזיװַאב טינ ךיז רָאי ןעצ עצנַאג
 ןטייוצ םוצ זיא רע ןעוו ,רעטעּפש רָאי קילדנעצ ַא טימ זא ױזַא .טקורדעג טינ
 ןבָאה סָאװ ,זדנוא ןשיווצ קיצניװ רעייז ןיוש ןעוועג , ןענייז ,ןרָאװעג הלגתנ לָאמ
 ,ל .ש ןוא (*װָאלָאקָאס םוחנ שוריפב טלייצרעד ױזַא ."ןעמָאנ ןייז טקנעדעג ךָאנ

 וצ ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,רע טגָאז ,ןעמָאנ סעצרּפ, :סע טקיטעטשַאב ןָארטיצ
 -בעה ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה'ס ביוא ,וצ רע טיג ,טינ סייוו ךיא, ןוא ?ןרעוו
 -עייל עשיערבעה ריפ ,סנטסקיצניוװ ,ןונ (**טרַאעג סע טָאה ייז סָאװ ,רעזעל עשִיער
 -טפירש ךיוא ןעוועג ייז ןענייז ,סרענעייל ץוח ַא סָאװ ,ענױזַא אקווד ןוא -- סרענ
 "רעד סָאװ רָאנ רעד :ןעוועג ןענייז ריפ יד .טרַאעג רעכיז סע טָאה -- סרעלעטש
 -רַאפ טינ ,רֶע טביירש ,םיא בָאה ךיא;) ןײלַא ןָארטיצ ,ווָאלָאקָאס רעגנוי רעטנָאמ
 ןייק טינ --- רעטייוו ,(****ןורכיז ןיא ןגעלעג רימ רע זיא טייצ עצנַאג יד ןוא ,ןסעג
 יירד טעמכ ,1879 ןיא .סעדיורב רׁשֲא ןבואר ןוא ןיקסנעלָאמס ץרּפ יו ערענעלק

 "יל רעשיערבעה רעד ןיא ןויוו טרעהעגפיוא ךיז טָאה ץרּפ יו םעד ךָאנ רָאי
 ןבירשעג ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןופ ןסייוו רימ יוװ ,ןיקסנעלָאמס טָאה ,רוטַארעט

 וצ סָאװ טינ ךיז טָאה סָאװ ,עמעָאּפ ַא זיא סָאד זַא ,"ירבע ררושמ ייח; ןגעוו
 ןרָאא עטצעל יד ןיא ןענייז סָאװ ,רעדיל עטסנעש ןוא עטסעב יד רַאפ ןעמעש
 ַא טימ טינ ביוא ,ןרענעלק ןייק טינ טימ ,(+*-"שַיערבעה ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג
 רעירפ ךיוא ןיוש זיא סע יװ ,םיריש סעצרּפ ןגעוו טָאה םזַאיזוטנע ,ןרעסערג
 ױזַא ןעננַאגעג זיא רע :סעדיורב רֶׁשֲא ןבואר ןבירשעג ,ןרָאװעג טלייצרעד
 ,םיטרּפ עסיוועג ןיא ,רעכעה טינ רעיש טלעטשעג ןצרּפ טָאה רע זַא ,טייוו
 םשור ַא טכַאמעג ןבָאה טירט עטשרע סעצרּפ ,סע טסייה ,(+*=*ןענָאדרָאג ,ל ,י ןופ
 -רַאה ךָאנ רַאפרעד זיא .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ןזיירק עסיוועג ןיא

 ,49 'ז ,2 'ב ,"םישיא, (*

 .14 'ז ,4 'ב ,'תורוד עשירַארעטיל יירד, (**

 .טרָאד (***

 ,463 'ז ,8 טפעה ,1879 ,ןיוו ,"רחשה , (5***

 ,52--51 'זז ,"רעטכיד ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד  :רעסקַאװ .מ עז (65*
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 1886 רָאי םעד זיב טרַאװעג רעטכיד רעגנוי רעד טָאה סָאװרַאפ ,עגַארפ יד רעב
 רע טָאה שידִיי ןיא ,אלימ ?קרעװ ענייז ןופ גנוכעלטנפערַאפ יד ןעײנַאב ןייז טימ
 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא רעבָא ,וליפא טריטויבעד טינ ךָאנ 1888 זיב
 וצ ,ןסייוו רימ יוװ ,ןזיוואב 1877 ןוא 1876,1875 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא רע טָאה
 -רָאפ עויטַאטנעזערּפער ענױזַא ייב ןוא קרעװ עכעלטע עשּפיה ןכעלטנפערַאפ
 -נופַאש ענייז ןבָאה ,סעדיורב ןוא ןיקסנעלָאמס עטנָאמרעד יד יוװ ,עריא סרעייטש
 ןופ ןעז ןעמ ןַאק ,טקיטומרעד ןצרּפ טָאה סָאד זַא ןוא) ןעמונעגסיוא קרַאטש ןעג
 -בעה םעד ןיא ,1888 ןיא טייקנדירפוצ טימ סע טנָאמױעד רע סָאװ ,טקַאפ םעד
 רע זיא סָאװרַאפ ,הישק יד ץלַא ךָאנ טביילב ;(ןעמכילע םולש וצ ווירב ןשִיער
 "וצ ןייז ןעועג םרוג טָאה סָאװ ?"םילכה לא אבחנ, רעשירארעטיל ַא ןרָאװעג
 ?ױוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ךיז ןעיצקיר

 טינ סיוועג זיא סָאד ןוא) ךעלגעמ זיא סע סָאװ ,ןעוועג סע ןענייז ןכַאז ריפ
 רעשירַארעטיל רעקירָאי-ןעצ ןייז וצ טריפעג ןבָאה ייז זַא ,(הרעשה ַא יװ רעמ
 | :ץנעניטסבַא

 רעטשרע ןייז ןופ ןרָאי יד טכַארברַאפ טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןייז (א
 ;שטשָאמַאז ןייק קירוצ ךיז ןרעקמוא ןייז ןוא ,1876---1875 ןרָאי יד ,"תולגנתה;

 -עקַאב ןייז ןוא 1876 ןיא דלעפנטכיל הרש יורפ ןייז טימ ךיז ןדייש ןייז (ב
 יױרפ רעטייוצ ןייז טימ (1878 בײהנָא) ןבָאה הנותח ןוא (1877 ןיא) ךיז ןענ
 : ,טיובלגניר (המחנ) ענעלעה

 "נָא ןייז ןוא 1876 ןיא רוטַאקָאװדַא-טַאװירּפ ףיוא ןעמַאזקע ןבענּפָא ןייז (ג
 ךעלסילש ןוא ,שטשָאמַאז ןיא עיסעּפָארּפ יד טָא ןריציטקַארּפ ןבייה

 לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןבָאה ןכַאז יירד עטנַאמרעד יד סָאװ ,טקַאפ רעד (ד
 ,עגַאל רעלעירעטַאמ רערעטיב ץנַאג ןוא רעטמיטשַאבמוא ןייז וצ ףוס ַא טכַאמעג
 -עדנַא רעד ןופ ,גנומיטש רענעלַאפעג ןוא רעטקירדעג ןייז וצ ןוא ,טייז ןייא ןופ
 ,טייז רער

 -יד ןיא ןעמוק ןייז וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה עשרַאװ ןיא ןייז סעצרּפ זַא (א)
 ,ריא ןיא ןעמענלײטנָא ןייז ןוא עסערּפ רעשיערבעה רעד טימ גנורירַאב רעטקער
 ,1875 ןיא ייס :טקַאפ --- ןקילעפוצ ןייק טינ רעכיז --- םעד טָא ןופ ןעז ןעמ ןָאק
 ,1886 ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טריטויבעד טָאה ץרּפ ןעוו
 ןיא .עשרַאװ ןיא ןעוועג רע זיא ,טײנַאב ריא טימ גנודניברַאפ ןייז טָאה רע ןעוו
 ןיא רע זיא 1886 ןיא ,בשות רעװעשרַאװ א ןעוועג רע זיא (1876 ןוא 5
 .טרָאד טַאהעג טָאה רע רעבָא ,טיזיוו ַא טימ ןעמוקעג טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד
 טינ ,רעױדַאב םוצ ,ןענייז זדנוא .ןשינעגענַאב עשירַארעטיל עכעלטע עשּפיה
 ןיא עשרַאװ ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנודניכרַאפ עשירַארעטיל עלַא טנַאקַאב
 .טָאה עשרַאװ ןיא .טסוװַאב זדנוא ןענייז ייז ןופ עקינייא ,1876-1875 ןרָאי יד
 -נטכיל לאירבג *רָאטַארָאבַאלַאק; ןוא רעווש רעטשרע ןייז טניוװעג טלָאמעד
 ןבואר טימ ךיוא .רעײגנײרַא ןַא םיא ייב ןעוועג רעכיז זיא ץרּפ ןוא --- ,דלעפ
 -עד ךיז ץרּפ טָאה ,רערערַאפ ןוא רעקיטירק ןקידרעטעּפש ןייז ,ןסעדיורב רׁשֲא
 ןסעדיורב טימ שינעגעגַאב רעד טָא קנַאדַא .טעדניירפַאב ןוא טנגעגַאב טלָאמ
 סָאד .שידיי ןיא וליפא טלָאמעד ךיז ןקורד וצ ןכיוהעגנָא טינ רעיש ץרּפ טָאה
 וצ ווירב רעשיערבעה ַא סעסעדיורב םוטּפירקסטסָאּפ א ןיא זדנוא טלייצרעד
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 ןעווע :טרָאד ןענעייל רימ .1876 ,רַאונַאי 15/27 ,ָאנבוד טריטַאד ,ןיקצעניל .י .י

 יד ןֹופ רענייא זיא רע) ןצרּפ 'ה טדערעגוצ ךיא בָאה עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 ןוא ןצרַאה ןקידנליפ-ףיט ַא טימ טעָאּפ רענייפ ַא ,טיילעגנוי עטסכעלרעדנווו

 טפירשטייצ רעד רַאפ ןביירשנָא סעּפע לָאז רע זַא --- ,(טניירפ עניימ ןופ רענייא

 ןיא טעברַאַאב יז טָאה רע ןוא עיידיא ןַא ןבעגעג םיא בָאה'כ (+."קילארשי,

 וצ סע טגָאזעגוצ רימ ןוא "תובקנ עשיליוּפ ןופ ווירב א; ןעמָאנ ןרעטנוא ןזרעפ

 טקורדעג (*"ןרעװ טקורדעג סע טעװ ?טקישעגוצ ךייא סע רע טָאה ,ךייא ןקיש

 סעצרּפ טּפירקסונַאמ ןייא טינ יװ ,טּפירקסונַאמ רעד ןוא ,טינ סע זיא ןרָאװעג

 קנַאדַא סָאװ ,טקַאפ רעד רעבָא .ןעגנַאגעג ןויולרַאפ זיא -- ,טייצ רענעי ןופ

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ,סעּפע ןקורד וצ טיירג ץרּפ זיא גנורעטנומפיוא סעסעדיורב

 רַאפ טַאהעג טָאה סע גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ טזייוו ,עבַאגסױא רעשידִיי ַא ןיא
 -יורב .סרעביירש טימ ךיז ןענעגעגַאב ןייז רוטַארעטיל רעד ןיא ןטערטסיױרַא ןייז

 -טָאג ןוא ןצרּפ ןשיווצ רעלטימרַאפ רעד ןעוועג קפס םוש ןייק ןָא ךיוא זיא סעד

 ןוא 1876 ןיא ןיײגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"רוא רקבה, לַאנרושז סרעבָאל

 טָאה םיא קנַאדַא .,רָאטקַאדער רעכעלטרַאװטנַארַאפ ןייז ןעוועג זיא סעדיורב סָאװ

 ,"םשה שודיק; ןוא "לאינגנא סעמעָאּפ ענייז "רוא רקבה, ןיא טכעלטנפערַאפ ץרּפ

 עשיערבעה עקיצנייא יד ןעוועג טינ רעבָא ןענייז דלעפנטכיל ןוא סעדיורב

 רעד טימ ךיז ןדניברַאפ סעצרּפ ןיא עילָאר ַא טליּפשעג ןבָאה סָאװ סרעביירש

 סע .עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב לָאמ ןטשרע ןייז תעב רוטַארעטיל רעשיערבעה

 "עה רעד ןופ סרעייטשרָאפ ,ערעגניי ןוא ערעטלע ,ערעדנא ךָאנ ןעוועג ןענייז

 ,"לכיהע ריא ןיא טריפעגניירַא םיא ןבָאה עכלעוו ,טלעוו רעשירארעטיל-שיערכ

 יּפַאש קחצי רזעילא ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע .ןגָאז טלָאמעד טגעלפ ןעמ יי

 -ָאקָאס .נ יװ ,ןענייז ןטפעשעג-רעכיב ערעייז סָאװ ,ןענַאמרעקוצ םהרבא ןוא ןָאר

 זיא ןַאמרעקוצ ."הלכשה רטשיערבעה ןופ סרעטנעצ/ ןעוועג ,(++=טלייצרעד ווָאל

 רעגנוי רעד .עשרַאװ ןיא "רחשה, סניקסנעלַאמס ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג

 ןפָארטעג ךיז טָאה רע ןוא ,ויטקַא שירארעטיל ןעוועג ךיוא ןיוש זיא ווָאלַאקַאס

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה טרָאד .ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא טּפיוהרעד -- ןצרּפ טימ

 השמ יו ,טייצ רענעי ןופ םילודג עשירארעטיל עניוזא ןענעגעגַאב טנַאקעג

 ,רעוועשרַאװ ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז .רעכַאלטָאג .ב ,א רעדָא סעקצַאש ןרחא

 ןופ ןוא "הריפצה, ןופ טָאטש רעד ןיא טסעג עטפָא רעייז ןייז ןגעלפ ייז רעבָא

 ,טנעקאב ןעמעלַא ייז טימ ךיז טָאה ץרּפ .ןעיירעקורד עשיערבעה עסיורג יד

 ןרָאװעג וגיוצעגניירא ןפוא אזֲא ףיוא זיא ןוא םיחוכו ,ןסעומש ייז טימ טריפעג

 ןעמוקעגרָאפ זיא ענעגייא סָאד טעמכ ...ןבעל ןשירָארעטיל םענופ םָארטש םעניא

 ששיערבעה טענייז ןקורד ןביוהעגנָא לָאמ ןטייוצ םוצ טָאה רע ןעוו ,1888 ןיא

 טלַאמעד טנכוזַאב ,ןסייוו רימ יוװ ,טָאה רע ,עזָארּפ ןיא ךיוא לָאמ סָאד --- ,קרעוו

 ןטייוצ םוצ זיא רע :רעטנעצ ןשירארעטיל-שידִיי ןקידנסקַאװ םעד ,עשרַאוו

 -- זיא ןוא סרעייטשרָאפ ענייז טימ ;נורירַאב רעכעלנעזרעּפ ןיא ןעמוקעג לָאמ

 עצרוק א ןבָאה ןענעדאפדלַאג טימ םענייאניא יקקעניל סָאװ ,טאלבנכַאװ ַא (*
 . גרעבמעל ןיא ןבעגעגסיורַא .טייצ

 518 'ז ,1920 ,עװקסָאמ ,ךובלמַאז רעשיפארגָאילביב ,ןציטָאנ :קינמיה .י (+*
 ,37 'ז ,2 'ב ,םיׂשיא) (+**
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 טָאה ,טלייצרעד ןָארטיצ ,ל .ש יװ ...ייז ןופ רענייא ןרָאװעג -- לָאמ ַא רעדיוו
 .ש ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רעירפ ןצרּפ טימ טנגעגַאב ךיז 1886 ןיא ןיילַא רע
 .ש ןקיבלעז םעד ייב ךָאנרעד ןוא "לארׂשי תסנכ; ךוברָאי סעשטיוָאניבַאר ,פ

 סָאד ןוא .ןעדַאפדלָאג םהרבא ךיוא ןעוועג ,בגא ,זיא סע ּוװ ,םייה רעד ןיא .ר .פ
 .עשרַאװ ןיא שינעגעגַאב עשירַארעטיל עקיצנייא סעצרּפ ןעוועג טינ רעכיז זיא
 -נעדעג טפרַאדעג םיא טָאה רע .ןווָאלָאקָאס םוחנ ךיוא טכוזַאב אמתסמ טָאה רע
 רָאי קילדנעצ ַא טימ ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןריצַאּפש עקידלמוט יד ןופ ךָאנ ןעק

 -רַאפ טינ טָאה רע .ץנעדנַאּפסערָאק א םיא טימ טריפעגנ ,בגא ,טָאה רע .רעירפ

 יד ןיא .ןעגנולדנַאהכוב סנַאמרעקוצ ןוא סָאריּפַאש ןיא ךיוא ןעמוקוצניירַא טלעפ
 ןיוש זיא רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,געט עכעלטע

 זיא סע) םיא ןענייז עכלעוו ,ןשינעדיירסיוא יד ןוא ,רָאי עכעלטע ןעוועג טינ
 ןופ ןרעה וצ ,ןגָאז תודע סנָארטיצ .ל .ש טיול ,ןעמוקעגסיוא ןטרָאד (םיא

 -עג םיא ףיוא ןנָאה -- ,ןעּפ ןייז ױזַא טזָאלרַאפ רע סָאװרַאפ ,ןטייז ענעדיישרַאפ
 ןרעדנוזַאב ַא רָאג טימ רע לָאז ,שטשָאמַאז ןייק קירוצ קידנעמוק זַא ,טקריוו
 רעטייו טלייצרעד) ױזַא .טעברַא רעשירַארעטיל וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז קשה

 רע טָאה ייברעד ,ווירב ןטשרע ןייז ןיא ןעוועג עידומ רימ רע טָאה (ןָארטיצ
 . סָאװ ,גנוניישרעד רעשירַארעטיל רעינ רעדעי ןגעוו םיא ןביירש ןטעבעג ךימ
 .עשרַאװ ןיא טשרעוצ טדערעג טרעװו סע רעכלעוו ןגעוו רעדָא ךיז טזייװַאב
 ."םויה, סרָאטנַאק ףיוא ..טרינָאבַא םיא רַאפ ךיז ךיא בָאה השקב ןייז טיול
 טקורדעגּפָא זיא ?םויה; ןופ ןָאטעילעּפ םעניא ןוא ,טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס
 .(*?שודקהפ ןעמָאנ ןטימ גנולייצרעד (?) עשידיסח עלופטכַארּפ ַא סעצרּפ ןרָאװעג

 טינ ךיז ןעמ ןָאק תונורכיז סנָארטיצ ןופ טייקכעלטקניּפ רעד ףיוא ,ןונ
 ,לבש ןפיוא ךיז טגייל ,ָאד טלייצרעד רע סָאװ סָאד רעבָא ,(**ןזָאלרַאפ לָאמ עלַא

 טגָאלקַאב קרַאטש; טלָאמעד םיא רַאפ ךיז טָאה ץרּפ זַא ,ןביילג םיא געמ ןעמ ןוא

 ןופ טײקנסירעגּפָא ןייז ףיוא ,שטשָאמַאז ןיא טייקטנלע רעקיטסייג ןייז ףיוא
 טסנרע ןַא ןעמעוו טימ טינ (טרָאד) טָאה רע; זַא ,*רעביירש ןופ ןוא רוטַארעטיל
 -עג רע טלָאװ ,טרעטנומעג ,טקעװעג רעוװ םיא טלָאװ; זַא ,"ןדיירוצסיוא טרָאוװ
 ןוא ןעגנומיטש ןופ שטנעמ ַא יװ (+*"װַאא ,ו"ַאא ןבירשעג רעטּפָא ליפ סיוו

 ,ןקעװ םיא לָאז סָאװ ,הביבס ַא ןיא טקיטיינעג דימת ךיז ץרּפ טָאה ,ןסלוּפמיא

 רע יװ םעד ךָאנ -- ,1876--1875 ןרָאי יד ךָאנ .ןקיטומרעד םיא לָאז סָאװ
 ןעועג טינ זיא ,שטשָאמַאז ןיא טצעזַאב קירוצ ךיז ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ טָאה

 .ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא ויטקַא ןייז רדועמ םיא לָאז סע רעו

 -רַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןסָאלשעגסיוא טינ זיא ...עסערּפ

 ףןרָאװעג ןגיװשטנַא שירַארעטיל טייצ רעגנַאל ַא ףיוא זיא רע סָאװ

 ,1232 יז ,1 'ב ,תורוד .טיל יירד (*
 ןגעו תונורכיז לטיּפַאק רעדנַא ןַא ןיא רע טבײרש ,ליּפשיב םוצ ,ױזַא (**

 סָאד) 1878 רָאי ןיא "רוא רקבה. ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סע זַא ,"לאינגנ.
 ?'םינוש םירישו ישב םירוּפס, ךוב סָאד סױרַא זיא סע יװ םעד ךָאנ רָאי (?)עטירד
 ןיא 1876 ןיא ןעוװעג טקורדעגּפָא "לאינגנ, זיא ןתמא רעד ןיא תעב ,(12 יז ,4 דנַאב)
 ."רישב םירוּפס, סָאװ רָאי ןקיבלעז םעד

 .1231 'ז .1 'ב ,טרָאד (5**
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 טקריוועג ןבָאה סע (ב) .הביס עקיצנייא יד ןעוועג טינ רעכיז זיא סָאד רעבָא
 זיא סָאד ,'ב טקנוּפ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז סָאװ ,ןדנעטשמוא יד ךיוא
 רעטסקינייװעניא ןייז ,גנומיטש עטקירדעג ןייז ,טייקנלַאפעג עלעירעטַאמ ןייז
 טול ,ךיז רע טָאה דלעפנטכיל הרש יורפ רעטשרע ןייז טימ םענייאניא ,סיזירק
 סע ןוא ,"ץענ ןייא ןיא ךעלשיפ ייווצ יו ,טלּפַאצעג, ,קורדסיוא םענעגייא ןייז
 ןעוװעג טפָא זיא רע ןוא ,הסנרּפ ערעכיז ַא טלעפעג וצרעד ךיוא םיא טָאה
 לקיטש סָאד טײרּפשעג םיא ןיא קינייװעניא ךיז טָאה סע ןוא ,טרעטיברַאפ
 "יב ןוא ורמוא ,טייקרעכיזמוא .,תונורכיז ענייז ןיא טנָאמרעד רע סָאװ ,"רקפה;
 -עדינרעד טליפעג טפָא ךיז טָאה רע ןוא ,טרעטַאמעג םיא ןבָאה תוקפס ערעט
 רַאּפשנָא ןטסקינייװעניא ןַא ,טלַאהנָא ןַא טכוזעג רע טָאה --- ,ןגָאלשרעד ,טקיר
 רעבעגסױרַא םעד ןלָאצַאב וצ ןעוועג טכער םיא ייב ךָאד זיא .,רוטַארעטיל ןיא
 טרָאד ןענַאק וצ יבַא ,לַאנרושז םענופ "הפסוה; רעד ןיא טרָא ןרַאפ *רחשה; ןופ
 -עג ןוא טקיטומעג ןיילַא ךיז טָאה רע ּוװ ,דיל ַא -- ?םירמוא יל, ןייז ןקורד

 טכוזעג ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןיא רע טָאה ערעדנַא ךס ַא יװ ױזַא ,טקרַאטש
 -טסבלעז םעד -- ,טקעּפסער-טסבלעז ךיוא רָאנ ,קורדסיוא-טסבלעז זיולב טינ
 םורַא ןבעג וצ טלעפרַאפ ןרָאי ענעי ןיא םיא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,טקעּפסער
 רעד ןופ קיטליגדנע ךיז טיירפַאב רע .ןרעדנע וצ ןָא ץלַא סָאד ךיז טבייה 6
 ןיא ךיז טנעקַאב רע .רָאּפ עכיילג ןייק ןעוועג טינ ןענייז יז ןוא רע סָאװ ,יורפ
 -גייו םעד טימ ,טפעשעג-ןייו ַא ןיא ,ענשטנעל לטעטש םעניא ,1877 טסוגיוא
 ןוא ריװַאלק טליּפש -- ,עקניניד ַא; .םיובלגניר ענעלעה רעטכָאט סרעלדנעה
 ךיז טבילרַאפ רע .(*"ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש םיא יז זיא -- ,שילוּפ טדער
 -- טרעװ רע ןוא הנותח ייז ןבָאה ,1878 ,רַאורבעפ ןט14 םעד ןוא ,ריא ןיא
 טקַיױרַאב רע ,(**שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג -- טייצ רעסיוועג ַא ףיוא סנטסקיצניוז

 ןבָאה ןָאזעניד ריא לָאז ,(44 'ז ,"'ןצֹרּפ םורַא,;) טביירש ץרּפ-סקַאל ַאזָאר יו (*
 לדנַאהנייו א ןיא ןירַא ץרּפ זיא ,דירֲאי רענשטנעל ןפיוא קידנעייז, -- זא ,טלייצרעד
 קרַאטש םיא יז זיא ...רעטכָאט סרעלדנעהנייוו םעד ןעזרעד ןוא -- ןייוו זָאלג ַא ןעקנירט
 געט עקינייא ןיא, ,."טנַאה יד היא ייב ןטעבעג ךיילג טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג
 הנותח ,ןונ ."שטשָאמַאז ןייק ןרָאפעגקעװַא (ןענייז) ןוא טַאהעג הנותח ייז ןבָאה םֹורַא
 ,םורֲא געט עקינייא ןיא טינ ,ריא וצ ווירב ענייז ןופ ןסייוו רימ יֹוװ ,ייז ןבָאה טַאהעג
 ,ריא טימ ךיז ןענעקַאב ןייז וצ ךייש זיא סָאװ ןוא .םורֵא םישדח ןביזיסקעז א ןיא רָאנ
 ףיוא ןטעברַאפ םיא טָאה רע סָאװ ,דניירפ רעװעשרַאװ ַא ֹוצ ווירב ַא ןיא) ןײלַא רע טָאה
 ןעועג םיא זיא סָאװ ,רעטנַאקַאב ַא רענייז .שרעדנַא לסיב ַא סע ןבירשַאב (הנותח ןייז
 ..החמיש ַא טימ םיא וצ ןעמוקעגנײרַא לָאמ ןייא ןזיא ,הבוט ַא סעּפע רַאפ רַאבקנַאד
 בָאה'כ ."בייו ַא ..ןבעג היד לעווכ ,עפשב ןענױלַאב ךיד ,רע טגָאז ,ןעמוקעג ןיב'כ,
 "..ענשטנעל ןייק רימ טימ רָאפ רָאנ ,רע טגָאז ,טינ ךַאל, ."ץרּפ טלייצרעד ,טכַאלעג
 ןייק טינ -- ןעזרעד ןוא ןרָאפעג ךיא ןיב סעװַאקישט ףיוא רעבָא ,טכַאלעג בָאה ךיא,
 ."..הפוח ַא ןלעטש ךיא לעװ דלַאב ןוא -- טבילרַאּפ ךיז בָאה'כ .ךאלמ ַא רָאנ ,לדיימ
 .(18 יז ,סעדער ןוא ווירב)

 -נאוצ סָאד ןעגנַאגעג הנותח רעד וצ ןענעלעה זיא ,טלייצרעד ןעזייר ןמלז יו (**
 ןעװעג זיא רע .עיצילַאג ןופ טמַאטשעג טָאה ,םיובלגניר דוד ,רעטָאפ ריא .רָאי עטסקיצ
 ,ךלעפסגינעה הרש יורפ ןייז טריפעג טָאה ענשטנעל ןיא לדנַאהנייו םעד .רחוסידלַאװ ַא
 שידיי ,ןָאיסנַאּפ ןכעלטסירק א ןיא םידומיל ערעדנַא ןוא שיליוּפ טנרעלעג טָאה ענעלעה
 ,רעביירש ַא ייב --

 ,(גנוקרעמנָא ,3 'ז ,19237 .טקָא--.גיוא ,?רעטעלבדָאװיײי, רעמונ"ץרּפ)
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 ןצנַאג ןיא טעמכ םיא טגנילשרַאפ ןבעל עיינ עצנַאג סָאד ?עביל יד ,ךיז
 וצ ךיז ,טייצ עקירעביא ןייק טינ ךיוא ,טייהנגעלעג ןייק רעמ טינ טָאה רע
 ןופ גנונירטנַא ןַא ,גנוטער ַא ןכוז וצ ,ךיז ןקינייּפ וצ ,ןילַא ךיז ןיא ןעלבירג
 טינ זיא'ס רעבָא ;סיוװעג -- ,ןביירש וצ גנַאלרַאפ ַא לָאמ ַא טליפ רע .ןיילַא ךיז

 קילײװטייצ ךיז רַאפ טניפעג טייקשירעפעש ןייז ,עיגרענע ןייז ,זומ ןייק רעמ

 ךיוא ,1877 ןיא טביירש רע .ןפַאש ןיא אקווד טינ ,ןבעל ןיא קורדסיוא ןַא

 רענעי ןיא זיא סָאד :יורפ ןייז וצ ,הלכ ןייז ֹוצ ווירב"עביל עגנַאל ,רעטעּפש

 זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ,(* ךיז ןבעלסיוא שירַארעטיל ןייז ןעוועג טייצ

 טנייפ ַא עבטב; ןעוועג זיא רע ןוא ,רעביירש-ווירב רעּפַאנק ַא דָארג ןעוועג רע

 ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא טרעלקרעד טָאה ןײלַא רע יװ ,"ןביירש-ווירב ןוֿפ

 רענעי רעדָא רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ןסייוו סע יו ןוא ןעמכילע םולש וצ

 ןרָאי יד ןיא ,ןרָאי רעשטשָאמַאז יד ןיא רעבָא ,טרידנָאּפסערָאק םיא טימ טייצ

 -רעד -- ,ווירב עגנַאל ןוא ךס ַא רע טביירש --- ,טציא ןדייר רימ עכלעוו ןגעוו

 ןוז ןייז וצ ,ענעלעה יורפ רעטייווצ רעקידרעטעּפש ןייז ,הלכ ןייז וצ טּפױה

 קיצניװ רע שא ןרָאי ענעי ןיא סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .ערעדנַא וצ ןוא ןַאיצול

 -רַאפ טקנוּפ .רעטכיד יװ ,רעוט רעמ טלָאמעד זיא רע .רעביירש ַא יוװ וויטקַא

 ןעוועג םיא ייב רוטַארעטיל זיא טלָאמעד .ןרָאי רע70 עטטלטימ יד ןיא יו טרעק

 עמעָאּפ ןייז ןופ דלעה םעד ,ןבקעי וצ ךעלנע .ןבעל םוקמב ןימ ַא סעּפע יו ױזַא

 רעגרע סָאװ ,ןבירשעג רעסעב ץלַא ןוא רעמ ץלַא רע טָאה ,"ירבע ררושמ ייח.

 ענייז ןופ םענייא ןיא רע טביירש טציא (+=ןצרַאה ןפיוא ןעועג םיא זיא סע

 -גזיוט ּפָאק ןיא ,לופ רימ זיא ץרַאה סָאד; :ןענעלעה וצ ווירב (עשיליוּפ) עטשרע

 טינ זַא ,ּפמעט ױזַא זיא רעדעפ יד ןוא ,תומולח עקילַארטש ,ענעדלָאג רעט

 זיא רעדעפ ןייז ."ךעּפ ןופ יװ ץלַא רימ ייב טייג ,ןבייהוצנָא סָאװ ןופ קידנסיוו

 רעד ןעװעג זיא יז לייוו ,ףרַאש ןעוועג ,טרעקרַאפ ,זיא יז ;ּפמעט ןעוועג טינ

 יװ) ןעוו ,טלָאמעד -- טלעוו רעד ןיא טסיירט עקיצנייא יד ,טלַאהנָא רעקיצנייא

 ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ, (הלכ רעד וצ ווירב ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט טביירש רע

 ּפָאק ןיימ רעביא ,םולח רעכעלקערש ןוא רעשלַאפ ַא -- ןבעל ןיימ ,טקלעװרַאפ

 רעטנואק -- טביירש רע יו -- ןעוו ,טציא טינ ,(++*"םיכירכת --- סנקלָאװ עסייוו

 ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא ,סנטשרע ,רימ ןעניפעג הלכ רעד וצ ווירב ענייז ןיא (*

 ןיא 7 ןוא 6 ןרעמונ) טעברַא-ןעיורפ ןגעװ ווירב יד ,רעגייטש ַא יװ ,ןגַארפ עלַאיצָאס

 ןיא רעדיל ןוא סענעצס ,ןציקס ,סגטייווצ ןוא (1944 ,קרָאײװינ ,"סעדערד ןוא ווירב,

 טבײרשַאב רע סָאװ ,"ןבעל ןשיטַאקָאװדַא ןייז ןופ שינעעשעג עקירעיורט, יד ,עזָארּפ
 ןענייז סָאד .52 רעמונ ווירב םעניא עזָארּפ ןיא דיל סָאד רעדָא ,10 רעמונ ווירב םעניא

 .קרעװ ענײז ןיא ןעמעננײרַא טנָאקעג טכייל ייז טלָאװ ןעמ סָאװ ,ןכַאז
 רעמ םיא טָאה ןעמ ןוא ןעגנַאגעגסיױא ןבקעי זיא עשרַאװ ןיא טלעג סָאד ןעו (**

 ינייא לָאמ ַא טימ טָאה רע ןוא ,ןעּפ רעד וצ ןגיוצעג םיא טָאה ,גרָאב ףיוא ןבעגעג טינ
 -- ןענייז םיריש ענייז זַא ,ןעזעג

 ,דשלו חומ םהל ,תושבי תומצע אל

 ,טעמ ֹול חוריו םתא עשעתשה

 םיניע תועמדבו ויכרב לע לפנ

 .(14 'ז) .ותדות הצרפתה

 .19 'ז ,סעדער ןוא ווירב (6**
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 טָאה סע ,ןצרַאה ןיימ ןופ זייא סָאד ןעגנַאגעצ זיא ןרעטש ענייד ןופ לַארטש םעד
 יד ןיא טציא ,"װ"ַאא דיירפ ַאזַא טימ ,קיכליה ןוא ןּפַאלק ,ןּפַאלק וצ ןביוהעגנָא
 רע ףרַאד טציא ,קיטכיו ױזַא טינ ןעּפ רעד ןופ טעברַא םצע יד ןוא טייקפרַאש
 -- ןענעלעה וצ רע טביירש ,בעל ךיא, :רוטַארעטיל ןיא ןבעלסיוא טינ רעמ ךיז
 | ,,רטסיב ןבעל ןיימ ןוא

 סָאװ ,ןבעל ןייז ןופ טלַאהניא רעד טציא זיא ןיילַא ענעלעה רָאנ טינ ןוא (ג)
 .ערעטניא ,עיינ ןייז וצ-טמוק ריא וצ ,טלַאהניא-רוטַארעטיל קירעביא טכַאמ
 ,ןעמַאזקע ןטלַאהעגסיױא (1876 ןיא) טָאה רע .גנוקיטפעשַאב ענעטָארעג ןוא עטנַאס
 ,עשרַאװ ןופ שטשַָאמַאז ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז ,טַאקָאװדַא-טַאװירּפ ַא יו
 עשיערבעה ןעוועג רָאי רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא זיא הנויח ןופ רוקמ רעקיצנייא ןייז ּוװ
 שקידנגָאזוצ רעמ ךרע ןיא טינ ,עיינ ןייז ןריציטקַארּפ וצ ןביוהעגנָא ןוא --- ,סעיצקעל
 טָאה ,השמ ,רע ןוא -- גרעבטלַא השמ ,ףליהעג ַא טַאהעג טָאה רע .עיסעּפָארּפ
 -רעד ,ןטקַא יד ןצעזרעביא געלפ'כ, :טעברַא עשינכעט יד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןָאטעג
 ללבב םיא געלפ'כ ןוא שיסור ףיוא שיליױוּפ ןופ ,תונורכיז ענייז ןיא רע טלייצ
 ןענָאעל טָאה ייז רַאפ סָאװ ,םינינע עשינכעט עלַא ןרטּפּפָא ןוא ןטערטרַאפ
 ,(* "דלודעג ןוא שיילפציז טלעפעג (ןצרּפ)

 עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ױזַא ןוא -- עטשרע יד ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא
 היעשי טליײיצרעד ,טַאהעג טָאה רע .קיטקַארּפ רעשיטַאקָאװדַא ןייז ןופ ןרָאי
 -געילק עטסנרע ןַא ןוא טעברַא ךס ַא ,ןרָאי ענעי ןופ דניירפ ַא רענייז ,תילוגרמ
 ענייז קנַאדַא ,רע טגעלפ טכירעג םעד ץוחמ םינינע ענייז טימ רעבָא ,עלעט
 אצוי בור'יס טגעלפ רע ,ךיג רעייז ןקיטרַאפּפָא ךיז ,ןטייקיעפ עטנכייצעגסיוא
 ;סקעדָאק ןיא ףַארגַארַאּפ ןקירעהעג םעד ןכוזפיוא טגעלפ רע סָאװ ,םעד טימ ןייז
 ןייז ןבעגרעביא ןיש רע טגעלפ סָאד ןינע םעד ןטעברַאַאב ךייש זיא סָאװ
 ,(**"רַאטערקעס

 יװ ,גנוקיטפעשַאב ,עקידלזמ רעמ ,עיינ יד ,יורפ עטבילעג עטייווצ יד (ד)
 ןופ טמענרַאפ ץרּפ סָאװ ,עיציזָאּפ ענעעזעגנָא רעמ ןוא ערעכיז רעמ יד ךיוא
 -סיב ךיז לָאז רע זַא ,וצרעד טריפ ,טפַאשלעזעג רעשטשָאמַאז רעד ןיא ןָא טציא
 רעד ןופ ,הרוחש הרמ רעד ןופ ,טימעג םענעכָארקעצ םעד ןופ ןעיײרפַאב זייווכעל
 טקעװעג טציא ויב טָאה סָאװ ,טייקטקידירפַאבמוא רעטסקינייװעניא רעסיורג
 ןיא ,סנטסקיצניװ ,ןענעכייצוצסיוא ךיז שטנּוװ םענעגרָאברַאפ םעד םיא ןיא
 ןטימרַאפ םיא ןופ טָאה ןבעל סָאד סָאװ ריא ןיא ןעניפעג וצ ןוא רוטַארעטיל
 טריטידעמ רע .רָאװ רעד ףיוא רעמ טבעל ןוא רעקיצניו רעטציא טמולח רע
 ..ויטקַא רעמ זיא ;ןײלַא ךיז ןיא רעקיצניוװ ךיז טלבירג ,טּפָא ױזַא םציא טינ
 -ערעטניא ,ץלַא טימ ךיז טקסעעג ,וָאלָאקָאס טביירש ,טלמוטעג ךיז, טָאה רע
 ןעמָארק עגנע יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסּוװעג ,סַאג ןיא ןבעל ןטימ ךיז טריס
 ןוא ןכַאז עשלהק ןיא טשימעג ךיז רע טָאה טייצ רעכיילג וצ ."רעזייה יד ןיא

 ַא רַאפ רוטַאקָאװדַא ןבילקעגסיוא ןבָאה ךיז ץרּפ לָאז הרעשה סװָאלָאקָאס טיול (*
 רע זיא ,רעקיטַאמעטַאמ ץוח ַא סָאװ ,ןדלעפנטכיל ןופ העּפשה רעד רעטנוא עיסעפָארּפ
 ףעמיטניא סעצרפ ןבילבעג זיא סָאװ ןוא ץנעדורּפסירוי ןיא טסילַאיצעּפס ַא ךיוא ןעוועג
 ,(46 יז ,2 'ב ,"םישיא,) .רעטכָאט ןייז טגענּפָא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ךיוא דניירפ

 ,308 'ז ,1927 ,רעטעלברָאוװיי רעמוניץרפ (**
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 טעברַא יד טריסערעטניא םיא טָאה ץלַא יו רעמ ,(*עקיטפרעדַאבטיונ ןפלָאהעג
 עשידִיי ןריזינַאגרָא וליפא טוװרּפ רע .רוטלוק ןוא גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ
 ןסרוק-טנווָא ןיא ליײטנָא רע טמענ 1882--1882 םורַא .,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,רעדניק רַאפ לוש ַא ןיא ןוא תוכאלמ לעב רַאפ

 ,(**ןדנירג
 ;רעדורב סרעטכיד םעד ,ץרּפ עשוהי הנוי טביירש תונורכיז ענייז ןיא
 -ַאז ןייק ּפָארַא טגנערב רע ןוא קנַאדעג ַא ןייא ןשובייל טלַאפ לָאמ ןייא;

 ענעברָאטשרַאפ ןיוש טנייה יד ,רעטַאעט ןשידִיי ןופ *עמַאמ, יד שטשָאמ
 -רָאמ עקינייא ןבעג לבמַאסנַא ריא טימ לָאז יז ,יקסנימַאק לחר רתסא ןטסיטרַא
 רעקיטלָאמעד רעד יװ ,ןעקנעדעג ןשטנעמ קינייװ .רעטַאעט ןגיה ןיא ןעגנולעטש
 ןיא רעטַאעט רעד זיא ןעוועג זַא ,רָאפ ךייא טלעטש .ןעזעגסיוא טָאה רעטַאעט
 טימ ןעמַאזצ שובייל .ןַארָאטסער ַא טנייה ךיז טניפעג סע ּוװ ,זיוה טַאװירּפ ַא
 ,טעברַא רעד וצ ךיז ןעמענ ,יקציננעש ןעמָאנ ןטימ ,טקעטיכרַא ןַא ,קַאילַאּפ ַא
 עטמַאַאב עשיסור יד .גלָאפרעד ןָא רעבָא -- ,רעטַאעט םעד ןריזינַאגרָא וצ
 ףיוא טינ ןעגנולעטשרָאפ ףיוא שינעביולרעד ןייק ןבעג טינ ןפוא םושב ןליוו
 -רָאַפ עשיסור ףיוא ןוא ,שיסור ףיוא רָאנ ןדייס ,שידיי ףיוא טינ ןוא שילױּפ
 ,(1920 ,לירּפַא ןט6 ,"סטרעוורָאפע) ."ָאטינ םינלעב ךס ןייק ןענייז ןעגנולעטש
 םוצ ,יֹוזַא .ןטייקכעלטקניּפמוא ָאד רעכיז ןענייז ןעגנולייטטימ סעשוהי הנוי ןיא

 ןעוועג ,טדער רע ןכלעוו ןגעוו ,לבמַאסנַא-רעטַאעט רעשידִיי רעד זיא ,ליּפשיײב
 -מורַא ןעוועג גנוי וצ ךָאנ טלָאמעד זיא יז .סיקסנימַאק לחר רתסא טשינ אמתסמ

 ןצרּפ טָאה רעטַאעט זַא ,רָאלק זיא סע רעבָא .עפורט רענעגייא ןַא טימ ןרָאפוצ
 .טריסערעטניא קרַאטש

 טָאה ,טלייצרעד תילוגרמ יװ ןוא ,טנגוי רעד רַאפ ןגָארטרָאפ טלַאה רע
 רעקיטלָאמעד רעד ףיוא העּפשה עלעוטקעלעטניא עלַאסָאלַאק ַא טַאהעג, רע

 ,שטשָאמַאז ןיא טנגוי רעשיטנעגילעטניא טשרמולכמ ןוא רעשיטנעגילעטניא

 -ָאטרָא יד ןעמונעגמורַא ךיוא טָאה ,ףיסומ רע זיא ,העּפשה עקיזָאד יד, ןוא
 ןופרעד ןעועג טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז ןרעטלע יד ןוא ,טנגוי עשיסקָאד
 ,(***"שרעירַאק רעשיטַאקָאװדַא ןייז ןיא ןצרּפ ןכַאמ עילַאק ןעז ןגעלפ ןוא ןדירפוצ
 -ַאנַאפ ַא רענייאק ,טריקַאטַא שיזיפ םיא ןבָאה ייז ןעוו ,,ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע
 ןדנירג ןצרּפ ןפלָאהעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,תילוגרמ היעשי טלייצרעד ,רעקיט
 ןיימ ףיוא ןָאט וצ ךוילּפ ַא טגעוװרעד ךיז טָאה -- ,ענעסקַאװרעד רַאפ לוש יד
 ןענַאטשעג ןענייז ייז תעב ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא -- םעלָא ןצרּפ ףיוא ןוא רעטָאפ
 .*לטנַאמ רעקיטש עטנערבעגסיוא טימ טקידנעעג סע ךיז טָאה קילג םוצ .סַאג ןיא
 טַאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,טקילפנָאק רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא
 ןייז וצ ווירב ַא ןיא .םידיסח יד טּפיױהרעד ,ןדיי עמורפ רעשטשָאמַאז טימ
 ךיוא רָאנ ,רימ רָאנ טינ טיג עלעגניצ סָאד טָא ,..? :רע טביירש ,1882 ןיא ,יורפ-

 יסדנַאל רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ ןייז טביירש ,ןטייז עלַא ףיוא טלעג טליײטעג, (*

 ןצינסיוא ,רע טגָאז ,קרַאטש רָאג ןגעלפ סָאד ןוא -- ,תילוגומ היעשי טניירפ ןוא ןַאמ

 .(308 יז ,1927 ,רעמוניץרּפ ,"רעטעלב-ָאוװיי,) ?עקיטפרעדַאבטױנ עטשרמולכ יד

 .20 ןוא 19 ןרעמונ ,1922 ,"רעטעלב .טיל, ןיא ןעזייר .ז (**

 ,310 'ז ,1927 ,"רעטעלב-ָאװייא רעמוניץרפ (4**
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 (=."ןדיינשסיוא -- ייז ,ןקיניירסױא סע לעװ ךיא ,ןעז וצ טלעוו יד םידיסח יד

 עלענָאיסעּפָארּפ ענייז ןוא טעברַא רעלערוטלוק-ךעלטּפַאשלעזעג רעד ןטימ ןיא

 ןטרעצנָאק ףיוא ןייג טגעלפ :ןלייורַאפ וצ ךיז טייצ ןענופעג רע טָאה ,ןשינעװַאה

 טימ טליּפשעג טּפָא ןוא ןעלקַאטקעּפס עשירעבָאהביל ןכוזַאב טגעלפ ,רעלעב ןוא

 .סנַארעּפערּפ ַא ,ךַאש ַא דניירפ

 םיא ןיא טכַאװשענּפָא טינ ןבָאה ןעגנולייוורַאפ ןוא ןעגנוקיטפעשַאב עלַא יד

 רע ןעוו .ןסיוו ךָאנ טשרָאד ןפיט ןייז ,טייקירעגיינ עלעוטקעלעטניא עסיורג ןייז

 .רעכיב טנעיילעג רע טָאה ,ןטכילפ ענעדיײשרַאפ ענייז ןופ ןעוועג יירפ רָאנ זיא

 וצ ןבױהעגנָא ךיז רע טָאה ,תילוגרמ טלייצרעד ,שטשָאמַאז ןיא ןייז ןיימ רַאפ,

 ,עיפָאסָאליפ ,לשמל יװ ,ןגייווצ עכעלטּפַאשנסיװ ענעדיישרַאפ טימ ןריסערעטניא

 רעביא גָאט ַא טעמכ) טפָא רעייז ,(**המודכו עיגָאלָאיזיפ ,עיגָאלָאיב ,עיגָאלָאיצָאס

 טגעלפ טפָא ןטיבעג יד טָא ןופ קרעוװ ןענעייל םיא טימ ךיא געלפ גָאט ַא

 ךיא לפיו ףיוא .ןלעטשוצ ייז םיא ךיא געלפ לָאמ ַא ,רעכיב ןפיוק ןיילַא רע

 סעשטיוָאלּפמיג ןעמַאװצ טנעיילעג ,ערעדנַא ןשיװצ ,רימ ןבָאה ,ךיז ןָאמרעד

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא עיגָאלָאיב סמיובסונ ,עיגָאלָאיצָאס סרעסנעּפס ןוא

 ןריפ השעמ תעשב ןוא ןריצַאּפש ןייג ןעמ טגעלפ ןענעייל ןכָאנ ,ןכַאז עטסנרע

 סלַא; זַא ,טלייצרעד רעשטשָאמַאז רערעדנַא ןַא .ןטנעיילעג םעד ןגעוו םיחוכוו

 םעד ןיא ןצרּפ ןסעומש ןרעה וצ לָאמ ליפ ןעמוקעגסיוא םיא זיא טסיזַאנמיג

 .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ רעכיב עטסעיינ יד ןגעוו *ןטרָאג יקסרענעשזניא,

 ,עיזַאנמיג רעקיטרָא רעד ןופ רעליש יד טימ שיסור ןדייר טלָאמעד טגעלפ ץרּפ

 ןבָאה ןעגנוזעלרָאפ עקידתבש סעצרּפ .טעטכַאעג רעייז םיא ןבָאה רעליש יד

 זיא ץרּפ ,(***"רעליש-עיזַאנמיג רעשטשָאמַאז יד ייב ןעמונעגסיוא רעייז ךיוא

 ןסירעגּפָא ןצנַאג ןיא טעמכ ,שטנעמ רעכעלטלעוו ַא ןעוועג גנַאל ןיוש טלָאמעד

 -עטניא ןַא ןזיװעגסױרַא ךָאנ רע טָאה ךָאד ,רעגייטשנבעל ןזעיגילער-שידיי ןופ

 רַאפ זיא סָאד ןוא -- ןרָאי עגנוי ענייז ןופ םידומל עזעיגילער-ןייר יד וצ סער

 ןגעלפ ,תילוגרמ רעטייוו טלייצרעד ,לָאמ טּפָא, ..,שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןצרּפ

 -רַאפ ןיא ןעוועג ריבסמ רימ טָאה רע ןוא איגוס עברַאה ַא ןדײרמורַא רימ

 טינ ןבָאה רימ .(וו"ַאא ָארתב ָאבב ,ָאמק ָאבב ,אעיצמ ָאנב) תותכסמ ענעדייש

 .ןײגנײרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טגעלפ ,טנַאה רעד רעטנוא םירפס יד טַאהעג

 עזעיגילער יד ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאג ןיא טינ ךיז טָאה ץרּפ ,(****"שרדמ תיב ןיא

 .לגניי ַא ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,םידומל

 -עלטפַאשנסיװ רעקיטנייה רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה רעבָא טּפיוהרעד

 ץרּפ טָאה ,טלייצרעד ווָאלָאקָאס םוחנ יוװ .רוטַארעטיל רעשירעלטסניק ןוא רעכ

 .רעכיב ןקיש ןטעבעג םיא לָאמ ןייא טינ שטשַאמַאז ןופ םיא וצ ווירב ענייז ןיא

 רע; .ץערג -- לָאמ ַא ,עבַאגסױא רעזירַאּפ ,שטיוועקצימ ןעוועג סע זיא לָאמ ַא

 ךיז ,רעכיב עשילױוּפ ןוא עשיסור ךס ַא ,וָאלָאקָאס טגָאז ,טנעיילעג ןַאד טָאה

 ,טרָאד (*

 עלַא יד טָא טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאה ,תונורכיז ענייז ןופ ןסייוו רימ יו (=*

 .לגניי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטיבעג עכעלטּפַאשנסיװ

 ,357 'ז ,קרָאיהינ ,סעדער ןוא ווירב (+**

 .309 'ז ,1937 ,"רעטעלביָאװיי, רעמוניץרפ (65



 .ןבירשעג ךיוא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,(* *עיגָאלָאיצָאס טימ טריסערעטניא
 טנגונַאב ךיז טָאה רע רעבָא .*"רעדיל עשיריטַאס ,ןעמַארגיּפע ןבירשעג
 עקיניא סָאװ ןוא טניירפ ענייז רַאפ ןענעיילרָאפ ייז טגעלפ רע סָאװ ,טימרעד
 .טקישעג טינ ייז רע טָאה עיצקַאדער םוש ןייק ןיא .ןביײרשּפָא ייז ןגעלפ ייז ןופ
 טינ ,טגָאזעג יו ,זיא סע .ּפָאק ןיא ןגעלעג טינ ,סיוא טזייוו ,םיא זיא סָאד
 ןייז ןכַאז עכלעזַא ןיא שינעפרעדַאב עקידנגנירד ןײיק רעמ םיא ייב ןעוועג
 ךיוא יו ,טבעלעג טָאה רע סָאװ ,ןבעל סָאד ןעוועג ןרָאי עלַא יד ןיא זיא טלעוו
 טקידירפַאב ןצנַאג ןיא .ןפַאש שירַארעטיל ןייז טינ ,הביבס ןייז ןופ ןבעל סָאד
 יװ ,רעמ טליפעג טינ ןיוש ךיז טָאה רע רעבָא ,טינ רעכיז ,טינ םיא סע טָאה
 ןריטנעּפמָאק ןזומ ךיז לָאז רע זַא ,טנלע ױזַא ,טקידירפַאבמוא ףיט ױזַא ,רעירפ
 א סעּפע ןלייצרעד וצ *טרַאּפשעגנָא, לָאמ ַא םיא טָאה רעמָאט .רוטַארעטיל טימ
 טָאה -- ,טלַאטשעג ַא ,ענעצס ַא ,דליב ַא .סעּפע ןלָאמוצסױא ,השעמ עװַאקישט
 ץרּפ ןעו ,רעטעּפש ךיוא .ןריזיװָארּפמיא וצ טנַאלַאט ןייז ןפלָאהעגסױרַא םיא
 רע טָאה ,ןלַאנױװשז ןוא ןעגנוטייצ רַאפ ןעגנולייצרעד ענייז ןבירשעג ןיוש טָאה
 טשרע ךָאנרעד ןוא השעמ עיינ יד ןצימע ןלייצרַאפ וצ רעירפ טַאהעג ביל
 ךעלדיײמרַאפמוא ןייז -- ןעוועג ןָאזעניד זיא רעטעּפש .ןביירש ךיז ןצעזקעװַא
 ןרעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןעוועג ןענייז שטשָאמַאז ןופ ןרָאי יד ןיא .םוקילבוּפ
 -רעד ןוא רעסעומש רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךָאד רע זיא .טרעהעגסיוא םיא
 ,ףַארגָאיב רעטשרע ןייז ,יקסדָארָאגַאז .ח .י טביירש ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא .רעלייצ
 רעד טָאה ,ןצרּפ טימ העיסנ ַא רוט ַא ףיוא טכַאמעגטימ לָאמ ַא טָאה רע ןעוו זַא
 -רעד וצ ןביוהעגנָא ,שטשָאמַאז ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענייז ייז יו ךיילג רעטצעל
 ץלַא ,יקסדָארָאגַאז טביירש ,רעטייוו סָאװ ןוא; -- ,השעמ ַא סעּפע םיא ןלייצ
 רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןצנַאג ןיא ןיב ךיא .טרעביוצַאב ךימ רע טָאה רעמ
 א ןָא טימ ןברַאפ עפש ַא טימ ןטכָאלפעג ןוא טבעוועג ךיז טָאה סָאװ ,השעמ
 טנָאקעג טָאה ןעמ ,ליפעג ןקרַאטש ַא טימ טלייצרעד טָאה רע .ןדלעה רועיש
 ןיוש ןעמ זיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןעמ רעדייא .טּפַאלק ץרַאה ןייז יו ןרעה
 ןכלעוו וצ ,טכירעג עשיסור סָאד ןעװעג זיא סע ּוו ,"ףרָאד םעד ןיא ןעוועג
 "רעד ןייק ןעועג טינ ןענייז רעמָאט ןוא ,(***ןרָאפעגטימ ןצרּפ טימ זיא רע
 .ל ,ש יװ ,דניק ַא ןעועג טכער זיא ,ןריזיװָארּפמיא וצ ןעמעוו רַאפ ענעסקָאװ
 ןעוועג זיא סָאװ ,טכירעג ןיא קידנרָאפ טפָא ץרּפ טגעלפ ,טלייצרעד ןָארטיצ
 טרָאד ןביילקסיוא, ,הרות דומלת רעד ייב ןלעטשּפָא ךיז ,אפוג טָאטש ןיא טינ

 עשירפ לסיבַא ןבָאה טפרַאדעג ןבעל יװ קיטיינ טָאה סָאװ ,לגנִיי ןסַאלב  ַא
 רעשירפ רעד ףיוא עיצַאקַאװ גָאט ַא ןבָאה םיא ןזָאל ןוא ןעמענטימ םיא ,טפול
 טינ ןוא "לגנִיי ןעמערָא ןטימ סעומש ַא ןריפרַאפ רע טגעלפ געוו ןפיוא .טפול
  יַא טימ השעמה רוּפס ןצנַאג ַא ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא םיא רע טָאה לָאמ ןייא
 .ו"ַאא וויַאא ּפעצ ענעדלָאג עגנַאל טַאהעג טָאה סָאװ ,הכלמ תב רעניישרעדנּוװ

 לגלוגמ אמתסמ רעטעּפש זיא סעיצַאזיװָארּפימא עקיזָאד יד ןופ ענייא טינ
 רעו ,ןרָאי יד ןיא ,לייורעד רעבָא ,גנולייצרעד רעדנַא רעדָא ַאזַא ןיא ןרָאװעג

 ,48 'ז ,2 'ב ,"םישיא, (*

 ,טרָאד (=*

 ,357 'ז ,1901 ,ףסאיחא חול (+**
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 םינינע יד ןיא ,רוטַאקָאװדַא ןייז ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג ןצנַאג ןיא זיא ץרּפ
 -ַאפ -- עכעלקילג רעמ ןיוש טציא --- ענייז ןיא ןוא הביבס רעקיטרָא רעד ןופ
 ןוא ןקיעפ ַא ןופ ןבעל סָאד ,ןבעל סעצרפ זיא לייוורעד --- ,םיקסע-עילימ
 ןגנוי ןטבילרַאפ ַא ןופ ןבעל סָאד רעמ ,טַאקָאװדַא ןלעיצניװָארּפ םענעטָארעג
 -רעד בָאה'כ סָאװ ,לבעמ סָאד, ...רעלעטשטפירש ַא ןופ יװ ,ןשטנעמ-עילימַאפ
 טיג זיא גנוקעדַאב יד סָאװ ,ןורסח םעד טָאה ,ןענַאמרעה וצ ווירב םעניא טנָאמ
 ענייז וצ טרעהעג טלָאמעד טָאה סָאד ,(65 'ז ,"סעדער ןוא ווירב,) ?עיולב  ןייק
 זיא קירוצ געט יירד טימ, :הלכ ןייז וצ ווירב רעדנַא ןַא ןיא ןוא .ןסערעטניא
 -- לקַאטקעּפס-רעבָאהביל רעשיסור א טנייה ,לַאב ַא ןעוועג ןדלָאגנרָאק ייב
 ןעמ ןָאק (ןטעליב ןייק) ןפיוק טשינ .עדונ עקיבלעז יד ץלַא טנייה ןוא ןטכענ

 ,טָאירטַאּפ ַא ךָאד ןיב ךיא .ןוא ,ץיירק ןטיור םעד תבוטל זיא'ס תמחמ ,טשינ
 -טסניק עקיזָאד יד -- ןייז לחומ ייז לָאז טָאג רָאנ ,טיורב שיסור סע ךיא ןוא

 םעד תבוטל רעטַאעט-רעכַאהביל שיליוּפ ַא ןייז ךיוא ףרַאד'ס ףטפערק עשירעל

 טעװ רשפא ...רַאה ןקיטכעמלַא םייב ןייז ןח אשונ ןליוו ןפַאלקש יד .ץיירק ןטיור

 "..םוטנװַאלס ןופ םי םעניא ןרעװ ןעקנורטרעד קסע-טַאװירּפ רעקיזָאד רעד
 ןקיטסייג םעד ןופ ןצינערגּפָא ךיז טוװורּפ רע ,טריזינָאריא רע .(70 יז ,טרָאד)
 טסנוקד רעבָאהביל יִד -- ןפלעה טינ ךיז ןָאק רע -- רעבָא ,םזילַאיצניװָארּפ
 ױזַא ,ןטייז עלַא ןופ םורַא םיא טלגניר שטשָאמַאז ןופ *קיטילָאּפכױה, יד ןוא
 טגנירּפשג רע זַא ,טפערט .יירעוט-רוטלוק יד ןוא עיּפָארטנַאליפ עלַאקָאל יד יו
 ,"רענעגושמ רעד לשובייל, םיא ןיא ףיוא טכַאװ סע ,"סעיבָאלַאה יד ןופ סױרַא
 טלָאמעד :ןָאק רע סָאװ ,טזייוו טסייג-ץרּפ רעקידנריטלָאװער ןוא רענזירּפַאק רעד
 ַא סעּפע .יורפ ןייז וצ ווירב יד ןופ םענייא ןיא טלייצרעד רע סָאװ ,טריסַאּפ
 -ַאקָאװ- שילַאקיזומ -- שיגַאמ, ַא שטשָאמַאז ןיא ןבעגעג טָאה ,סור ַא חלצי אל

 ןָאטוצרעביא ןעניגרַאפ ךיז רע טָאה טקַא ןטייווצ ןיא ןוא ,גנולעטשרָאפ "עשיל
 טָאה סָאד .קיטש עשיבָאפָאדוי עסואימ ןעװַארּפ ןוא ןדיי ןעמורפ ַא רַאפ ךיז
 ענייז ןופ ךס א ןעװעג ןענייז רעטַאעט ןיא יוװ ױזַא ןוא ,טכַארבעגפיוא ןצרּפ
 ןיא רע טלייצרעד ,הרבח יד; ןוא -- ,ןכייצ ַא ןבעגעג ייז רע טָאה ,עטנַאקַאב .

 טָאה רעטאעט עצנַאג סָאד זַא ,ןּפוט ןוא ןפייפ וצ ןביוהעגנָא טָאה ,ווירב םענעי
 ןבילבעג; זיא רָאיטקַא רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ."ןָאטעג לסיירט ַא ךיז
 ,"םערוטשא ַא ןעוועג טינ רעיש זיא סָאד ,(92 'ז ,טרָאד) *עניב רעד ףיוא ןיילַא
 טיג רעדנווװ ןייק זיא'ס ןוא ,רעסַאװ זָאלג ןלעיצניוװָארּפ םעניא ךָאנ ץלַא רעבָא
 ךיז ןרָאפעג זיא סָאװ ,יורפ ןייז וצ ווירב ןקידרעטעּפש ַא לסיב ַא ןיא סָאװ
 ,(104 *ז ,טרָאד) *טייקטסוּפ עכעלקערש ַא זיא שטשָאמַאז ןיא, :רע טביירש ,ןלייה

 ןטעטװיטקַא עשירעגערט-רוטלוק ןוא עכעלטּפַאשלעזעג ,עשיטַאקָאװדַא עלַא יד

 זיא וצרעד .ןליפסיוא טנָאקעג טינ ?טײקטסוּפ, עקידלטעטשניילק יד ןבָאה

 סעצרפ עגַאל יד זיא לעירעטַאמ ןייר וליפא סָאװ ,טקַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ

 רעדייא ,רעירפ יו ,רעסעב ןעוועג רעבָא זיא יז .טוג ױזַא ןעוועג קידנעטש טינ
 ,טיירב טבעלעג טָאה רע יוו יוזַא רעבָא ,רוטַאקָאװדַא רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע
 טינ טָאה ,האצוה עסיורג ַא -- רַאפרעד עקַאט -- ןוא טנַאה ענעּפָא ןַא טַאהעג
 ןופ לייט םוצ סע טעז ןעמ .טגנערַאפ ןעוועג זיא רע זַא ,ןפָארטעג לָאמ ןייא
 רָאג רעדָא עשרַאװ ןייק ןרָאפקעװַא טגעלפ יז ןעוו ,יורפ ןייז וצ ווירב ענייז
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 ןיא סע רע טגָאז רערָאלק ךָאנ ,ןלייה ךיז ןרָאסעּפָארּפ וצ --- דנַאלשטיײד ןייק
 -מיג ןיא קצָאלּפ ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאיצול ןוז ןייז וצ ווירב ַא
 ,טוג ךיז ןרעל ,1886 רָאי ןיא םיא וצ רע טביירש ,ךיד טעב ךיא; :עיזַאנ
 ,רעייט טסָאק ךיד ןטלַאהסיוא סָאד (זַא) ןוא טכעלש ןענייז ןטייצ יד זַא ,קנעדעג
 ןבָאה ןטנערוקנָאק-ךַאפ ענייז ,(* "ןעגנערב ןָאק ןגרָאמ רעד סָאװ סייוו רעוו ןוא
 םרוג טָאה ,ןייז ןָאק ,סָאד ךיוא ןוא ,םיא ןגעק *ןבָארג, וצ ןביוהעגנָא ןיוש
 רעדָא רָאי א ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,ןטסנידרַאפ ענייז ןיא גנורעגרערַאפ ַא ןעוועג
 -רַאפ טָאה רע ןוא ,גנוריגער רעשירַאצ רעד רַאפ טרסמרַאפ םיא םורַא ייווצ
 רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,עיסעכָארּפ ןייז ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןריול
 ןטַאר לייט, ..טלעג ןייק ןרָאּפשוצּפָא ןזיװַאב טשינ ןרָאי עטַאז יד ןיא טָאה
 -טלַא השמ בורק ןוא דניירפ ןייז וצ ווירב ַא ןיא טלָאמעד רע טביירש ,רימ
 ,טפעשעג ַא סעּפע ןענעפע וצ ןענהצע לייט ,גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ וצ --- ,גרעב
 רימ טזייו רענייק רעבָא ,ןטסָאּפ זיא סע ןכלעוו ןכוז וצ הצע ןַא ןבעג ערעדנַא
 (*טפעשעג ַא ףיוא רעדָא עזייר ףיוא טלעג טמענ ןעמ ּוװ ןָא טינ

 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא רָאנ טינ ןוא -- ,"ןטייצ עטכעלש; ןעמוקעג ןענייז סע
 ,ןוז םוצ ווירב ןייז ןיא טנָאמרעד טָאה ץרּפ סָאװ ,"ןטייצ עטכעלש, יד טימ ,ןבעל
 יד ןיא טָאה סָאװ ,ןדִיי ןופ בצמ םענײמעגלַא םעד ףיוא ןעקניוװעגנָא רע טָאה
 סָאװ ,ןענַאיצול וצ ווירב ַא ןיא .ךיז ןרעגרערַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןרָאי רעפס
 רַאפ סָאװ ,טינ סייו רענייקק :רימ ןענעייל ,ןבירשעג םעדכָאנ דלַאב טָאה רע

 וד זַא ,רעבָא טסייטשרַאפ ,דניק ַא טסיב .וצ םיא טיירג לרוג רעד ןגרָאמ ַא
 -רָאפ טינ רימ ןענָאק ףוס רעייז סָאװ ,ןטייצ ערעכיזמוא קרַאטש ןיא טסבעל
 ..גָאט רעקיטכיל ַא טמוק ,טכַאנ רערעטצניפ רעדעי ךָאנ זַא ,תמא זיא'ס ,ןעזסיוא

 עמַאס ןיוש ןוא ..גנַאל ךעלקערש ייווננטייצ זיא ןבעל ןופ טכַאנ יד רעבָא
 רעד ןיא זיא ןצרּפ ,(122 יז ,טרָאד) ..."ןגיוא יד ןסעסיוא יוט רעד ןָאק ,גָאטרַאפ
 ןעוועג טינ ,ווירב ןקיזָאד םעד ןופ ןעעז רימ יװ ,ןרָאי רע80 טפלעה רעטייווצ
 -נָא סָאװ רָאנ טָאה רע ןעוו ,רעיױפ רַאי ןעצ ַא טימ יו ,ןצראה ןפיוא טוג ױזַא
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו ןוא עיסעּפָארּפ עיינ ןייז ןריציטקַארּפ וצ ןביוהעג
 .ללעב ןבעל ןייז ןיא ןוא ןבעל-עילימַאפ ןייז ןיא ןעגנורעדנע עכעלקילג ענױזַא
 .ןעמונעג סע ךיז טָאה יצ .גנומיטש עטקירדעג ַא רעדיוו טציא זיא םיא ייכ
 ןדִיי רַאפ "רעכיזמוא; רעמ ץלַא ןרָאװעג ןענייז ןטייצ יד סָאװ ,ןופרעד רָאנ
 ,תוביס ערעדנַא ךיוא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע יצ ,ןײלַא םיא רַאפ ןוא ללכב

 ןייק טינ ,רימ ךיז טכוד ,זיא סע רעבָא ;ןעמיטשַאב וצ רעווש ןעוועג טלָאװ

 ,טריטיצ סָאװ רָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ,ווירב רעשיטסימיסעּפ רעד סָאװ ,לַאפוצ
 ענייז ןקורד ןָא רעדיו טבייה ץרּפ ןעוו ,1886 רָאי ןקיבלעז םעד ןופ טמַאטש
 ןוא עשרַאװ ,ןסייו רימ יװ ,טכוזַאב רע טָאה רָאי םענעי ,קרעו עשיערבעה
 טימ טנגעגַאב ךיז ,ןגָאז תודע ןטנָאמרעד ןיוש סנָארטיצ טיול ,טרָאד טָאה
 ,תונעט ייז ןופ טרעהעגסיוא ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ סרעייטשרָאּפ
 ןעײנַאב ןייז טרעלענשרַאפ סיוועג טָאה סָאד .ןזָאלרַאפ יז טָאה רע סָאװרַאפ

 רעבָא .ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ,רעכיבלמַאז עשיערנעה טימ גנודניברַאפ יד

 ,120 יז ,סעדער ןוא ווירב (*
 ,120 יז ,טרָאד (**
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 יװ ױזַא סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא עילָאר ַא ןליּפש טזומעג ָאד טָאה םעד ץוח ַא

 ןביױהעגנָא ןצרּפ רעטנוא טציא ךיוא טָאה ,ןרָאי רע70 טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 -רעכיז עלעירעטַאמ יד רעמ טַאהעג טינ טָאה רע ןוא -- ,ןדָאב רעד ןרעטיצ וצ
 גנוקיטפעשַאב עשיטַאקָאװדַא יד סָאװ ,גנוקידירפַאב עקיטסייג יד ןוא טייק
 רע70 טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ןבעגעג םיא טָאה ןבעל-ןעילימַאפ סָאד ןוא

 טנפעעג לָאמ ַא רעדיוו ךיז ןבָאה סע .(*ןרָאי רע80 טפלעה רעטשרע רעד ןוא

 -רעק ַא; ?ןבירשעג רעטעּפש ןײלַא רע טָאה יוװ ןֹוא --- המשנ ןייז ןופ ןדנּוװ יד
 טימ --- ןדנוו עשילעז ;טיוט ןוא שינעליױפ טימ סיוא טסילפ דנּוװ עכעלרעּפ
 ,"לרעּפ טיִמ -- קנערק-תומשנ ,עיזעָאּפ

 טריסַאּפ סכעלנע סעּפע טָאה ,לטיּפַאק ןקידרעטעּפש ַא ןיא ןעז ןלעװ רימ יו (*
 י-רַאװ ןיא בשות א ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,ןרָאא רע90 טפלעה רעטשרע רעד ןיא םיא טימ
 טכוזעג רע טָאה ,עטקירדעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש ןייז ןוא עגַאל עלעירעטַאמ יד .עש
 -עג רע טָאה ,רוטארעטיל יד .ןפַאש ןשירַארעטיל ןיא עיצַאסנעּטמָאק ַא ןוא טסיײרט ַא
 טרוכישרַאפ סָאװ ,סוכ רעד ,זיוה-סגנוטער ַא ,טלקמ, ַא רימ רַאפ זיא ,ןענָאזעניד ןבירש

 ,(186 'ז ,1944 ,"סעדער ןוא ווירב ) ?"ןסעגרַאפ ךימ טכַאמ ןוא ךימ
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 רוטארעטיל וצ קירוצ

 ןרָאי רע80 יד ןיא רעדיל עשיערבעה (א

 "עה רעד ןיא רעדיוו ץרּפ ךיז טזייוו ןרָאי רע80 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 -ץזָארּפ ַא יװ ןיוש טציא ריא ןיא ךיז טזייו רע ןוא ,רוטַארעטיל רעשיערב

 ןַא רָאג טלָאמעד ןיוש טשרעה ריא ןיא רעבָא -- ,טעָאּפ ַא יװ טינ ,רעטכיד

 רע ןעוו ,רעירפ רָאי ןעצ ַא טימ טליפעגנָא יז טָאה סָאװ ,יד טינ ,טפול רעדנַא

 רעיינ ַא ןופ רוטַארעטיל ַא ןעוועג זיא סָאד .רעדיל ענייז טימ טריטויבעד טָאה

 ןוא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ הפוקת רעד ןופ -- ,הפוקת

 שינערעקרעביא ןַא .ןרָאי רע80 בייהנָא דנַאלסור ןיא תורזג ערעווש ערעדנַא

 עשידיי לייט ןטסערג םעד ןופ רעצרעה יד ןוא תוחומ יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ייס ,שיערבעה ןיא ייס ,ןעגנופַאש סעצרּפ ןיא ךיוא ןוא .סרעביירש ןוא סרעריפ

 טסייג רעד --- ,טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג רעד ןליפ וצ ןָא ךיז טבייה ,שידִיי ןיא

 עשיערבעה עירעס רעינ רעד ןיא .ןויצ תביח ןוא םזיקלָאפ ןלַאנַאיצַאנ ןופ

 -- ,('מרת) *ףיסאהג ךוברָאי םעניא טלָאמעד טכעלטנפערַאפ רע סָאװ ,רעדיל

 רעסיורג רעד ףיוא ןָא ןײלַא רע טקניוװ -- "ןמזה תוניגנמק עירעס רעד ןיא

 .רוד ןייז ןיא ןוא אפוג םיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע

 !ררושמה ידפכפה ,ורמאת ,ךפכפה
 ,הרתסנ וכרדו הנתשי םמגרל
 ,הרעשנ וביבסו זֹוע ךרד עגר

 .רועי הניאת תוננוקמפ שיח

 זיא טָא ןטסַארטנָאק טימ לופ זיא ,ןגָאז ןעמ טעװ ,סע טסייה ,טעָאּפ רעד

 ַא יװ ,טגָאלק ןוא רע טנייוו טָא ןוא -- ןטלעװ טרעקעג ןוא רעטנומ ןעוועג רע

 | ,רעטומגָאלק

 ,רעדָא ,גנורעלקרעד עכעלנעזרעּפ ןייר ַא יװ ןעגנילק תורוש עטשרע יד

 ,ךעלרעדנערַאפ ױזַא ןעוועג זיא ךָאנ רעװ לייוו ,יודוו לקיטש ַא יו ,רעקיטכיר

 ןוא רָאװ םינ זַא ,טנקסּפעג טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג ךָאד סע רע זיא ?ץרּפ יו

 ןשירפ ןדעי רַאפ ןוא -- ,טקלעװרַאפ ןוא שירפ רָאנ ,ןעיידיא ןענייז שלַאפ טינ

 ,קנַאדעג רעיינ ַא זיב םיא ןיא ךיז ןטלַאהעג ןוא טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה קנַאדעג
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 ןזרעפ ייוצ עטצעל יד ןופ ןעמ טעז ךָאד .טּפַאכרַאפ םיא טָאה ,רערעשירפ ַא
 "זַא ,טריטיצ ןבָאה רימ סָאװ ,"ןמזה תוניגנמ, ןופ עפָארטס רעטשרע רעד ןיא
 ןעועג טינ זיא רע .רוד ןצנַאג ןייז רָאנ ,טניימעג רע טָאה ןיילַא ךיז זיולב טינ

 טימ לופ ןעועג רע זיא טָא סָאװ ,רוד םענעי ןופ רעייטשרַאפ רעקיצנייא רעד
 רעלַאיצַאס רעד ןופ םערוטש םעד ןיא ןביולג טימ) םערוטש טימ ןוא ןביולג
 ןזָאלעגּפָארַא רע טָאה טָא ןוא -- ,(ןכערבסיוא טלָאזעג טָאה סָאװ ,עיצולָאוװער
 רע זיא טָא .לאעדיא םענעשַאלעגסיױא ןייז ףיוא שידק טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד
 -- רע זיא טָא ןוא ,ןעועג ביײל א -- טלעוװ יד ןרעקוצרעביא טיירג ןעוועג
 -- גנורַאפרעד ערעטיב יד ."ןמזה תוניגנמ,, ןיא רעטייוו ןענעייל רימ יװ ,גילפ ַא
 ןוא הלכשה ןופ רוד םעד טנרעלעג טָאה -- ןרָאי רע80 יד ןופ עיצקַאער יד
 ןענייז יק עטעפ ןביז, יד זַא ,"תלוסּפ זיא ןסיוו ןופ רעבליז סָאד,/ זַא ,סערגָארּפ
 .."ץערק ַא ..זיא גנודליב ןופ גנוילב יד. זַא ןוא ,"ףלעוו רָאנ ,תומהב ןייק טינ

 :ףור םעד טרעהרעד טָאה -- םענייאניא םיא טיִמ ץרּפ ןוא -- רוד רעצנַאג א
 ,ןיז עטעשזדנַאלברַאפ ,םוא ךיז טרעק -- ?!םכיהלאל ובוש ,םיבבוש םינב ,הה;

 עקיבלעז יד טעמכ ןוא --טייצ רעקיכלעז רעד ןיא טעמכ "!טָאג רעייא וצ
 .ב .א ,הלכשה רעד ןופ ןענַארעטעװ יד ןופ רענייא טגָאזעג טָאה -- רעטרעוו
 : ;רעבָאלטָאג

 ,ךייז סע זומ לוזא ,רעדניק שכיל ,יֹוזַא

 ןייֹרֲא לוש היא טייג ,ןדיי טביל ,טשז טייג

 ביוא ןוא -- ,רוד ןייז ןופ ןוז ַא רָאנ טינ ןוא ץרפ ןעוועג ךָאד זיא ץרּפ
 סע ךיז טָאה ,"ןמזה תוניגנמ, ןופ ןעיידיא יד ןיא טליפעג טינ ךיז טָאה סָאד
 ,חסונ ַא ןעוועג זיא סָאד .טקירדעגסיוא ייז טָאה רע יו ןפוא םעד ןיא טריּפשעג
 -לטימ םענופ סעּפע יא טּפָאזעגנייא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,חסונ רעשיערבעה ַא
 ןייק .ןושל-עמַאמ ןופ סעּפע יא ,הצילמ רעשיליכשמ רעד ןוא טויּפ ןכעלרעטלַא

 -יטס ןייר ןוא ,ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ יד טָא ןופ זעטניפ
 א סעּפע ךיז טליפ ךָאד ,שַאמשימ קיטש ַא "ןמֹוה תוניגנמ; זיא שיטסיל
 -פיוא-ףיט ןופ ליטס רעד זיא סָאװ ,ןונגס םעד ןיא טייקשירפ ַא ןוא טייקידעבעל
 רעד ,הצילמ ענעי רעדָא יד .טקירדעגסיוא שירָאטַארָא ,ןליפעג עטזיורנעג
 ןיא רעבָא ,טרעטלערַאפ לסיב שּפיה ַא ןיוש טציא זיא קורדסיוא רענעי רעדָא

 ןיא זיא סע .ןביירש ןפוא רענרעדָאמ א ןעוועג ןיוש סע זיא ןעמונעג ןצנַאג
 "עג ןופ טייקפרַאש יד ,קנַאדעג ןופ טייקניד יד ,םזימַאניד רעד ןיוש ןַארַאפ םיא
 ,ץרּפ -- ןַארַאפ ןיוש זיא סע .טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןופ גנוריסנַאויג ןוא ליפ
 ,םעטיר ןייז ןופ טייקטלעטשעגנייא-טשינ יד ןוא טייקלורמוא יד ןַארַאפ זיא סע
 רַאפ -- יד ןארַאפ ןיוש זיא סע .ןדייר ןופ םעטיר םוצ טיײקטנעָאנ ןייז ןופ
 .סרעפטנע ןוא סעגַארפ ןופ טייקשיטקעלַאיד -- עשיטסירטטקאראכ יֹוזַא ןצרּפ
 ןוא עדנעגעל ןופ ףָאטש ןטלַא םעד טצונַאב "תוניגנמ, ןיא רע טָאה םעד ץוח א
 ןשירפוצּפָא ןוא ןעמענַאב וצ םיא טייקיעפ ןייז ןזיווַאב ןוא --- ,השטשמ-סקלָאפ
 ןבילכעג לָאמ סָאד ךיוא ץרפ זיא ,לָאמ עלַא יו ,סָאװ ,זיא רעבָא רקיש רעד
 טציא טָאה רע .טרעדנעעג יװא ךיז טָאה רע שטָאכ ,ןעווטג זיא רע יװ ,יוזַא
 רעד זַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא ,ויטַאמ ןלאנָאיצַאנ םעד טריטנעצקא רעמ
 ןצנַאג ןיא םיא רַאפ טָאה ,ןראי רע70 יד ןופ וויטָאמ רעד ,וויטָאמ רעלַאיצַאס
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 טרעדנוזעגּפָא ןצנַאג ןיא טינ ךיז טָאה ץרּפ ,ןיינ ,ןריטסיסקע וצ טרעהעגפיוא
 ;טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ רַאפ ךיז ןלעטשנייא סליכשמ ןלַאקידַאר םעד ןופ
 הרות ַא זיא םיליכשמ יד ןופ הרות יד טייוו יװ זַא ,טגָאזעג רָאנ טָאה רע
 ,הרות רעשידִיי רעד טימ יז טמיטש ,גנודליב ןופ רָאנ טינ ,רשוי ןלַאיצָאס ןופ
 טָאג רעשידיי רעד לייוו

 ,הקדצו טּפשמ לא ,תמא יהלא אוה
 םדל םיפאוש םיארפ יהלא אל

 ,הקעצו הלפתב ,םיפנח יהלא אל |
 .םשו רחמ אל ,םויהו הֹּפ יהלא

 ןביירש וצ ךיז ןגעורעד סעצרּפ ףיוא תודע טגָאז זרעפ רעטצעל רעד
 יד סָאװ ,זיא רעבָא רקיע רעד .ןביירש ערעדנַא יו ,ױזַא טינ שיערבעה ףיוא
 רע80 יד ןיא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה ץרּפ רעכלעוו ףיוא ,עיידיא עלַאנָאיצַאנ

 -נעצקַא טָאה רע סָאװ ,לַאעדיא רעלַאיצָאס-לַאסרעװינוא רעד יו ױזַא זיא ,ןרָאי

 עיידיא יד ןעוועג ,ןרָאי (רע90 יד ןיא -- רעטעּפש ןוא) רע70 יד ןיא טריט
 -שידיי רעמ טציא ןרָאװעג זיא רֶע .רעטעּפש ןוא טרָאד ןופ טינ ,טציא ןוא ָאד ןופ
 רע .,טלַאהניא ןלַאסרעװינוא ןַא טַאהעג טָאה םזיקלָאפ ןייז רעבָא ,שיטסיקלָאפ

 ,רעטעּפש ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןויצ יבבוח יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה
 ןויצ תביח ןיא וליפא רעבָא ;טרעטייוװרעד לָאמ ַא רעדיוו ,ןרָאי רע90 יד ןיא
 ,קלָאפ ַא ןדיי ןופ ןכַאמ וצ ןבערטש סָאד טריסערעטניא ץלַא יו רעמ םיא טָאה
 םוצ טינ ,םולש ןופ טָאג םוצ ,טעברַאדרע ןוא טעברַא ןופ טָאג םוצ טניד סָאװ
 םוצ טינ -- ,"ונואמצ תא וורי םיפלא ימד ךַאש ,ותבנוב רכמנ רחוס יהלא;
 -נַא ןופ שרעדנַא ןעוועג רע זיא טימרעד .תומחלימ ןוא לדנַאװ-לדנַאה ןופ טָאג
 ןרָאװעגנָא ןבָאה ייז .ןרָאי רע80 יד ןיא סעקינהבושת-ילעב -- םיליכשמ ערעד
 -ליב ןטלַאה וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ןעוו ,סערגָארּפ ןלַאיצַאס ןיא ןביולג םעדז
 -נַא .ןעגנורעסעבסיוא עלַאיצָאס ןופ שינערָאװַאב רעד ןוא רוקמ םעד רַאפ גנוד
 ןוא הלכשה רעד ןיא ןקפס וצ ןביוהעגנָא טָאה רע .ןצרּפ טימ ןעוועג זיא שרעד
 םעד ןיא טינ ,טיקיטכערעג רעלַאיצָאס ןופ סרעגערט יד יוװ םיאיבנ עריא
 םילינשמ יד ףיא לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג טָאה רע .אטוג סערגָארּפ ןלַאיצָאס
 לַאעדיא םעד ןיא ןעוועג שאיימ ךיז ,ערעדנַא יװ ױזַא ,טָאה רע לייוו טינ
 -ָאמ ןופ סרעגערט יד ,ייז לייוו רָאנ ,רשוי ןלַאיצָאס ןוא קנַאדעג ןעיירפ ןופ
 .טרעטייוורעד ןלַאעדיא ענעגייא ערעייז ןופ ךיז ןנָאה ,גנודליב רענרעד

 ,תפאוש םימדו הלכשה םג אלה

 ..תפרחנ החפש איה לזרבה שיטטל

 ןופ קיטילָאּפ רעד טניד ןוא קיטשרָאדטולב ןרָאװעג זיא אפוג הלכשה יד)

 / רעמַאה םענרעזייא
 ךעלטנייפ ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ןרָאי רע80 יד ןיא ךיוא טָאה ץרּפ

 ןסייוו רימ .םזילַאנָאיצַאנ ןקיצרַאהגנע ןדעי וצ ,טייקיטשרָאדטולב רעדעי וצ
 ןיא זיא רע ןעמכילע םולש וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,וירב יד ןופ סע
 .םֹזיניווָאש ןקידנברַאדרַאפ ןוא םענעברָאדרַאפ ןדעי ןגעק ןטערטעגסױרַא  ייז
 ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןופ עיזיו רעשיאיבנ רעד ןיא טביולגעג ץלַא ךָאנ טָאה רע
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 ןוא ,ךַארּפש ןייא ןוא קלָאפ ןייא ןרעו טעװ ןכַארּפש ןוא רעקלעפ עלַא ןופ,
 -רעד ןעוװעג רע זיא עיצַאלימיסַא ןגעק ."תומחלימ ןייק רעמ ןייז טינ ןלעוו סע

 ,קלָאפ ןייא ןופ ןעגנַאלרַאפ טינ ןָאק ןעמ ןוא --- ,קיטייזנייא זיא יז לייוו ,רַאפ

 ,ענעצס-ןבעל רעד ןופ ּפָארַא ןוא ערעדנַא ןופ ןעגנילשרַאפ ןזָאל ךיז לָאז סע; זַא

 ,טציא זיא סע, .ןבירשעג רע טָאה ,החיצר א ןוא דניז א ןעוועג טלָאװ סָאד
 ,טנַאזעג ץרַאה סָאד םיא טָאה) ןוא טמוק טכַאנ יד ,טנוװֶא ,טגָאזעג רע טָאה

 ןעמוק טעשװ ,טנקירטעגסיוא ןייז ןלעװ רענייב ערעזדנוא יװ םעד ךָאנ רעבָא
 ..ןגרַאמ םעניא טבילגעג ץלא ךָאנ טָאה רע ..."ןגרָאמירפ רעד

 ןרָא רע80 יד ןיא זא ,רעקיטירק ןשידִיישיטעיוװָאס ַא ןופ גנוניימ יד
 -ַאיצקַאער עמַאס ,עטסנענַאטשעגּפָא עמַאס יד ןופ רָאּפוו רעד ןרָאװעג, ץרּפ זיא
 סיוכרוד זיא -- ,*"הביבס רעשידִיי רעד ןיא ןעגנומיטש ןוא ןעיידיא עטסרענ
 ןופ ןצרּפ ןוא ר980 יד ןופ ןצױרּפ ןשיווצ דיישרעטנוא רעקיצנייא רעד ,שלַָאפ
 טלעטשעג רע טָאה רעִירפ .גנוריטנעצקַא ןיא דיישרעטנוא ןַא זיא ןרָאי רע70 יד
 רע רעבָא ,ויטָאמ ןלַאנָאיצַאנ םעד ףיוא -- טציא ,ןלַאיצַאס ןפיוא ּפָארט םעד
 ןלַאנָאיצַאנ ןייז רַאפ ףמַאק ןייז ןוא קלָאפ םוצ טפַאשביל ןייז ןשיוװצ טָאה ןיילַא

 ןָאפ יד ןטלַאה ךיוה ןייז ןוא, טייז ןייא ןופ ,טכער עכעלרעגריב ענייז ןוא םויק
 טיג -- ,טײז רערעדנא רעד ןופ ,טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי רַאפ ףמַאק ןופ
 .ךַאֹז ןייא ןעוועג ןכַאז עדייב ןענייז ןגיוא ענייז ןיא .הריתס םוש ןייק טליפעג
 יד תודע טגָאז ףיורעד .רעקיטייזליפ ןוא רעטיירב ןרָאװעג זיא קנַאדעג ןייז
 "עלטסניק סעצרפ ,בנא ,ךיז טליפ ייז ןיא (+=,?ןמזה תוניגנמק רעדיל עירעס
 ,רעכַאפנייא ןרָאװעג זיא ךַארּפש ןייז .סקוװ רעשייידיא ןייז זיולב טינ -- ,רעשיר
 ןעמטיר יד ןוא סָאמזרעפ רעד .הצילמ ןופ רעיירפ ןוא רעטרעטיילעג ,רענייר
 רעטפָא ךיז ןרעדנע ייז ,קיטרַאנדײשרַאפ רעמ טציא ןענייז ןזרעפ ענייז ןופ
 סָאד טעז ןעמ .ריש ןדעי ןֹופ וויטָאמ-טייל םוצ טסַאּפעגוצ רעסעב ןענייז ןוא
 (ז"מרת ,ףיסאה) "הנטקה ריעה;, ןיא --- 1886 רָאי ןופ סעמעָאּפ ערעדנַא ןיא ךיוא
 ,**יז"מרת ,לארשי תסנכ) "תרכנתמ איהו הירבע המלעל, ןיא ןוא

 עזָארּפ רעשיערבעה רעד ןיא טויבעד (ב

 רעיש ןופ הקספה א ךָאנ ,טָאה ץרּפ ןעוו ,1886 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא
 םעד ןיא -- ,רעדיל ןקורד ןביױהעגנָא לָאמ ַא רעדיװ ,רָאי ןעצ עצנַאג טינ
 -גיו טינ .רעלייצרעד רעשיערבעה ַא יװ טריטויבעד רע טָאה רָאי ןקיבלעז
 לארשי, (א :טכעלטנפערַאפ ראי םעד ןיא רע טָאה ןעגנולייצרעד ףניפ יוװ רעקיצ
 ןיא -- "?םשאנה תוקדטצה; (ג ןוא *עגושמהו קובידה, (ב .:.."ָאטחש יּפ לע ףא

 ,ועיקיװַָאקרַאכ ,"ןפָאש סעצרּפ ןופ ךָאירעּפ רעלאקידאר רעד; :גייווצנעזָאר .ח (*
4, }/' 28. | 

 דנַאב ,"הפוקתה, ,"םירבעה ויבתכו ץרּפ .ל .י, טעברַא ןיימ ןיא עז םיטרּפ רעמ (**

 ,482--11'445 ,1946 ,קרָאייג ,31-530

 ,482--482 'וז ,טרָאד (י**

 10 "ץרפ .ל ,י, :רעגינ .ש



 ,(*"םויה, ןיא -- "שידקה; (ה ;"הריפצה, ןיא --- ?עגפנו ץיצה, (ד ;!ףיסאה,
 טניז רָאי ןעצ ןיוש רעבירַא זיא סע ,רָאי 24 ןעוועג טלַא ןיוש טלָאמעד זיא רע

 ןױש טָאה רע .עיזעָאּפ רעשיערבעה רעד ןופ המיב רעד ףיוא ףױרַא זיא רע
 רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןרעוװ וצ ןוא ןבָאה וצ הנותח לָאמ ןטייווצ םוצ ןזיװַאב
 ןוא ןעגנורַאפרעד עקיטייזליפ טַאהעג ןיוש טָאה רע ,עיסעּפָארּפ רעשיטַאקָאװדַא
 יװ ..רעבָא .ןטכישקלָאפ עטסנדיײישרַאפ יד ןופ ןבעל ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא
 טרּפ םעד ןיא .ןרָאװעג ףייר טינ ךָאנ רע זיא רעלייצרעד ַא -- רעלטסניק ַא
 טָאה רע ןעו .שידִיי ןייז ןוא שיערבעה ןייז ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא ןעוועג זיא
 ,שידָיי ףיױא קרעװ ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 טייקטרעטיילעג ןופ הגרדמ ערעכעה ַא טליפעג ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ךיז טָאה
 -בעה ענייז ןיא .רעדיל ענייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןיא יוװ ,טייקטקידנערַאפ ןוא
 .עזָארּפ יד יו ,רעסעב רעדיל יד ןענייז ןרָאיא רע80 יד ןופ ןטפירש עשיער
 יּפ לע ףא לארשי; זיא טייצ רענעי ןופ ןעגנולייצרעד יד ןשיוװצ עטסמערָא יד
 -- .,רָאטַאילימיסַא ןקידלעטשניילק ַא ןגעוו עקסערָאמוה ַא זיא סָאד "..אטחש

 יד ןענייז שיצרּפ רעמ .קידלטעטשניילק לסיב ַא ךיוא זיא ןיילַא רָאמוה רעד ןוא

 זיא ןָארטיצ .ל .ש טיול סָאװ ,"שידקה, טּפיוהרעד ,ןעגנולייצרעד ריפ עקירעביא

 ךיז ןעניפעג טרָאד ןוא ָאד(**"גנופַאש-עזָארּפ (עטקורדעג) עטשרע סעצרּפ סע

 יּפַא-שיליכשמ םענופ ןרוּפש ,סעצרּפ רעדיל עטשרע יד ןיא יוװ ױזַא ,ריא ןיא

 ןיא גנולייצרעד עשיערבעה יד יװ ױזַא סע זיא רעבָא ךות ןיא ;טסיײג ןשיסרוק
 ןַא -- ,עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןימ ַא סעּפע ,(1874) "םשה שודיק; ןזרעפ

 / עכעלמיטסקלָאפ; ןוא "שידיסח; ןופ דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןפיוא שינערעהוצנָא

 ןעועג בייהנָא סעצרּפ זיא עיזעָאּפ ןיא שטָאכ זַא ,טניימ סָאד ןוא ."ןטכישעג

 -לייצרעד רעד ןופ געו ןפיוא טָארט רעטשרע ןייז זיא ,שיליכשמ סיוכרוד

 -ָאיצַאנ ,דַארג ןסיוועג ַא וצ זיב ,ןעוועג (עזָארּפ ןיא ייס ,ןזרעפ ןיא ייס) ,טסנוק

 ,שיטנַאמָאר-לַאנ

 -יכשמ סיוכרוד זיא ,גנולייצרעד עשירָאגעלַא-בלַאה ַא ,"עגושמהו קובידה,

 ,ןָאטעג טוג טָאה "ריבד; גַאלרַאפ רעד ןוא -- ,טרעטלערַאפ ןצנַאג ןיא ,שיל

 ,"..אטחש יּפ לע ףא לארשי; יװ ױזַא ,גנולייצרעד עקיזָאד יד טָאה רע סָאװ

 ,םיבתכ עשיערבעה סעצרּפ ןופ עבַאגסױא רעד ןיא ןעמונעגניײרַא טינ

 ,הצילמ עשיליכשמ ןייר לסיב ַא ָאד ךיוא ךָאנ זיא (+**"עגפנו ץיצה, רעד ןיא

 ,טרעטלערַאפ לסיב שּפיה ַא זיא גנולייצרעד עצנַאג יד ןוא ,בייהנָא ןיא טּפיוהרעד

 ירא רעמ ,עקידרעטעּפש ענױזַא ףיוא ןשינערעהוצנָא ןיוש זדנוא סע טיג ךָאד

 1888 רָאי ןיא רע טָאה ןעמיכלע םולש וצ ווירב ןשיפַארגָאיבָאטױא-בלַאה ַא ןיא (*
 תמחמ רָאנ ,"ונחתּפו ןוזלחה, ןעמָאנ ןטימ רפס ַא קורד םוצ טיירגעגוצ בָאה'כ, :ןבירשעג !

 סָאװ ןוא רפס ַא רַאפ סע זיא סָאװ .טקורדענּפָא טשינ םיא ךיא בָאה טלעג ןיא קחוד
 | ,טינ ךיא סייוו -- םיא ןופ ןרָאװעג זיא

 ,132 יז ,ו ,תורוד עשירַארעטיל יירד (+*
 ,168 ,167 ןרעמונ) "הריפצה , ןיא ןקוריז ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"עגפנו ץיצה , (**

 -רעד ךיז טָאה רע) ןטימ ןיא טלעטשענּפָא ךָאנרעד ןוא טרעדנעעג קרַאטש רעירפ ,0
 ןעמכילע םולש וצ ווירב א ןיא ץרּפ סע טרעלקרעד -- ,"ןדיי עמורפ יד רַאפ ןקָארש
 ,193 ןרעמונ יד ןיא) רע טָאה רעטעּפש טשרע ןוא ,(17 יז ,ענליוו ,"סעדער ןוא ווירב,)
 .טפלעה עטייווצ יד ןבעגעג (196 ,4
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 ."םילבוקמ, רעדָא "?ןלטב רענעגושמ רעד, ,?שינָאמ, יװ ,ןעגנולייצרעד ,עלעניג
 -עג ,"םשאנה תוקדטצה; גנולייצרעד רעד ןופ ךות רעד זיא שיצרפ רעמ ךָאנ

 -עג ןיא טלַאה רעטקידלשַאב רעד סָאװ ,עדער א ןופ םערָאפ רעד ןיא ןבירש

 טוג טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא ןיילַא ,ץרּפ ןוא) טַאקָאװדַא ןַא רַאפ ,עדעד ַא -- ,טכיר

 -פיוא טוג רעייז גנולייצרעד יד ןיא (סעדער עניױזַא ןופ טסנוק יד טנעקעג

 "ייועניא סנשטנעמ ַא טימ ןָאט וצ טָאה יז סָאװ ,זיא רקיע רעד ןוא ,טיובעג

 -ּפמָאק רעייז זיא סָאװ ,םעלבָארּפ רעשיטע-שיגָאלַאכיסּפ ַא טימ ,לגנארעג ןטסקינ

 רעד ןופ רעפיטראפ רעד ,ץרפ טאה גנולייצרעד רעקיזָאד רעד טימ ...טריציל

 םעד ןופ טצינערגעגּפָא ףרַאש סרעדנוזַאב רָאג ךיז ,טסנוק-לייצרעד רעשידַיי

 -קַארַאכ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,םזיוויטימירּפ ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשיגָאלָאכיסּפ

 קיטסירטעלעב רעשידיישיערבעה רעד ןופ לייט ןטסערג םעד רַאפ שיטסירעט

 (=טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא

 ןיק רעמ טקורדעג טינ רָאי סקעז רעדָא ףניפ עצנַאג ץרּפ טָאה 1886 ךָאנ

 לָאמ ליפ ןיוש ןייז ןיא ןבירשעג טָאה רע יו .שיערבעה ןיא ןעגנולייצרעד

 ןקיש וצ טרעהעגפיוא רע טָאה ,1888 ןיא ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ןטריטיצ

 ןופ רָאטקַאדער רעד לייװ ,רַאפרעד סעיצקַאדער עשיערבעה יד ןיא ןכַאז

 רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ."עגפנו ץיצה, ןייז *טכַאמעג עילַאק, טָאה "הריפצהפ

 סמכילע םולש ןופ .ןעמכילע םולש טימ טַאהעג טקילפנַאק ןכעלנע ןַא רע טָאה

 ןײלַא ץרּפ טָאה רעטעּפש .?שינָאמ,; סעצרּפ ןטילעג טָאה "רעדעפ ןוא רעש;

 -סונַאמ יד ןצרּפרַאפ ..וצ עבט יד ןגָארקעג ,רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא רע ןעוו

 רעד ןעװעג רע זיא רעבָא לייורעד .סרעטעברַאטימ עגנוי ענייז ןופ ןטּפירק

 ךיז טָאה ןוא ןעוועג זייב רעייז רע זיא ,ןזירּפַאק עשירָאטקַאדער ןופ ןברק

 ןטימ לקיטרַא-טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ןבירשעגנָא טינ טָאה רע זיב טקַיורַאב טינ

 -קעװַא רע טָאה לקיטרַא םעד .("קעװַא טנעה יד;) "םכידיי ופסא; ןעמָאנ

 -בעה ַא קורד םוצ טיירגעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןענָארטיצ .ל .ש וצ טקישעג

 עשיערבעה עלַא וצ טדנעוװעג ךיז ץרּפ טָאה לקיטרַא ןייז ןיא .ךובלמַאז ןשיער

 ,ןרָאטקַאדער עשיערבעה יד ןגעק ןריטסעטָארּפ ףרַאש;, ןלָאז ייז זַא ,סרעביירש

 ןופ ןטּפירקסונַאמ יד טימ ,טסולג ץרַאה רעייז סָאװ ,ןָאט וצ ךיז ןביולרעד סָאװ

 ענייז טגיילעגרָאפ רע טָאה גנודנעוו ןייז ןופ ףוס םוצ .?סרעטעברַאטימ ערעייו

 -ַאיסעּפָארּפ עשירעביירש ןגעוו ץנערעפנָאק ַא ןענעדרָאנייא ןלָאז ייז זַא ,ןגעלָאק

 ןייז ןופ (+**,טרפב ןרָאטקַאדער יד ןופ תורקפה רעד ןוא ללכב ןסערעטניא עלענ

 ,ןצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא רע רעבָא .,ןרָאװעג טינ טשינרָאג זיא גַאלשרָאפ

 ןייק טינ ןוא הביבס רעשירַארעטיל ַא ןופ טייו ,שטשַאמַאז ןיא קידנעייז ךָאנ

 לרוג םעד ןצרַאה םוצ ךיז ןעמונעג ןיוש רע טָאה ,טַארעטיל רעלענָאיסעּפָארּפ

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןסערעטניא יד ןוא עיסעּפָארּפ-רעביײרש רעד ןופ

 .".םירבעה ויבתכו ץרּפ, ייסע ןטריטיצ ןיוש םעד ןיא םיטרּפ רעמ (*

 ,127--136 "ז ,תורוד עשירארעטיל יירד :ןָארטיצ .ל .ש (*
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 שידיי ןיא טויבעד

 1888 רַאי סָאד (א

 ןוא ןצרּפ ןשיווצ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,1888 ינוי ןיא
 רעיינ ַא ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד יוװ יֹוזַא ןוא -- ןעמכילע םולש
 -ַאב וצ יאדכ זיא ,ןפַאש ןשירַארעטיל סעצרּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת
 טָאה םכילע םולש :ייז ןענייז טָא ןוא .ןינע םענופ םיטרּפ עלַא טימ ךיז ןענעק
 עשידִיי יד ךַאנַאמלַא-רָאי ןייז ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןבעגוצסױרַא טיירגעג ךיז
 טימ ךַאמּפָא ןַא ןסילש וועשטידרעב ןייק ןעמוקעג רע זיא .קעטַאילביב-סקלָאפ
 סָאװ ,רענייא ןופרעד טסוװרעד ךיז טָאה .יירעקורד רעשידִיי רעקיטרָאד רעד

 -טסָאּפ ַא ןצרּפ טקישעגוצ טָאה רע ןוא דניירפ רעטוג ַא סעצרפ ןעוועג זיא -
 -ינָאגרַאשז רעטמירַאב ַא ךיז טניפעג ָאד; :ןושלה הזב (שיערבעה ןיא) לטרַאק י

 יירעקורד רעגיה רעד ןיא ןבעגוצסורַא ןכיג ןיא ךיז טיירג סָאװ ,רעביירש רעש
 ןוא -- ,םירמאמ ןוא םיריש ענייד םיא קיש ןוא טוג ױזַא ייז ... ךוברָאי ַא
 זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןצרּפ רע טָאה ייברעד (*.וו"זַאא ?ןלעפעג םיא ןלעוװ ייז ביוא
 וטימ טנאקאב זיא סָאװ ,רעביירש רעד זיא (ךוברָאי םענופ) רעבעגסיורַא רעד;
 רעשידַיי רעד ןיא טנװַאהַאב ּפַאנק ךָאנ ןעוועג זיא ץרּפ ."םכילע םולש ןעמָאנ
 ןקידרעטעּפש ַא םענייז ןופ סע טצז ןעמ יװ ,טניימעג רע טָאה ,רוטַארעטיל
 ןופ יוװ ױזַא ןוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ זיא סָאד -- טכילע םולש זַא ,(**ווירב
 -רעביא רעשיליוּפ ַא ןיא זיולב עקאט תמא -- טנעיילעג סעּפע ָאי רע טָאה םיא

 -רעד ןָארטיצ .ל .ש יװ .128 יז ,1945 ,קרָאיײװינ ,סעדער ןוא ווירב ,ליזיימ ןמחנ (*
 ;ןעמכילע םולש טימ טריפעגפיונוצ ןצרּפ טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג סע רע ןיא ,טלייצ
 טביירש ,(רענעלפ עשירעגעלרַאפ סמכילע םולש ןגעוו טסייה סָאד) םעד ןגעוו בָאה ךיא,
 זַא ,טגיילעגרָאפ םיא בָאה ןוא ןצרּפ ןעוועג עידומ ףכית, ,תונורכיז ענייז ןיא ןַארטיצ
 דלַאב ןעמענ סע רע לָאז ,ארפושד ארפושמ עקַאט ,סטכער סעּפע ךיז ייב טָאה רע ביוא
 טָאה -- רעטײװ ןָארטיצ טלייצרעד -- ווירב ןיימ ןעמוקַאב .ןעמכילע םולש ןקישוצ; ןוא
 -ַאב ענעטנַאילירב ענערָאװעג-שיסַאלק ןייז ןבירשעגנָא טָאה ןוא טצעזעגקעװַא ץרּפ ךיז
 ץרּפ טָאה שינָאמ עדַאלַאב יד ,ונ ,124(2 יז ,דנַאב רעטש'רע ,תורוד יײרד) שינָאמ עדַאל
 ,רעירפ רע טָאה ךַאז יד ןבירשעגנָא ןוא 1887 ןיא ךָאנ דנייופ ענייז רַאפ טנעיילעגרָאפ
 "רעב ןופ דניירפ סעצרּפ רָאנ טינ ,ןָארטיצ ךיוא זַא ,ןסָאלשעגסױא טינ ןיא סע רעבָא
 .ךוברָאי סמכילע םולש ףיוא ןצרּפ טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןבָאה לָאז ,וועשטיד

 .141 יז ,טרָאד (**

132 



 רעוװעשטידרעב ןייז טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז רע טָאה -- גנוצעז
 ןזַא ,קידנעניימ) ןעמכילע םולש טקישעגסױרַא דלַאב ןוא עיטסעגוס סדניירפ
 -עגנָא םיא רע טָאה קיטיישכילג .םיבתכ לטניב א (ןעלעדנעמ סע טקיש רע

 ,ךיז רימ ןסיורעד וויירב םעד טָא ןופ ןוא -- ,שיערבעה ןיא ווירב א ןבירש
 ןטּפירקסונַאמ ןקיש לָאז רֶע יצ ,טלקנעװקעג קרַאטש ךיז תליחת טָאה ץרּפ זַא
 ןייז ךיוא יװ ,ךיז ןקפס ןייז .טינ רעדָא ,"ךוברָאי ןשינַאגרַאשז, םעד רַאפ
 "סירעטקַארַאכ טסכעה ויא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תוקפס יד ןעמוקעגייב ןבָאה
 סעּפע ֹודנוא סע טגָאז ךיוא .דנַאטשוצ-טימעג ןקיטלָאמעד ןצנַאג ןייז רַאפ שיט
 -ירעד ,טייצ רענעי ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוא שידִיי ףיוא קוק ןייז ןגעוו
 וצ וירב ןטשרע סעצרּפ ןופ ןלשטש עקירעהעג יד ןריטיצ וצ יאדכ זיא רעכ
 ךָאנ ,ץרּפ טביירש ,"םיריש רעדָא םירמאמ עכעלטע ןבײלקּפָא; :ןעמכילע םולש
 ןופ ;ךַאז עטכיײײל א זיאק ,וירב סדניירפ ןייז ןגעװ טלייצרעד רע יװ םעד
 רימ ייב ןבילבעג זיא סע זיב טכַארטעגכָאנ לסיב שּפיה ַא ךיא בָאה ןגעווטסעד
 עניימ זַא ,רעכיז ,סנטשרע ,ןיב ךיא .שטנווװװ סדניירפ ןטנַאמרעד ןיימ ןָאט וצ
 -ָאפ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ ןלעפעג טינ ךייא ןלעוו םירמאמ ןוא םיריש
 ןיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ןופ שרעדנַא ֹויא ךַארּפש-גנַאגמא רעזדנוא :םער
 םעד ןופ רעדליב ךַארּפש-גנַאגמוא יד טגרָאב זדנוא ייב .ךייא ייב ןעמונעגנָא
 ןַארַאפ זדנוא ייב ןענייז םעד ץוח א ןוא ,שיסור ןופ --- ךייא ייב ,ןושל ןשילױּפ
 ,טעברַא רעייא טנַאקַאב רימ זיא ךָאנ וצרעד .שטייד ןופ ןקורדסיוא ענייר רעמ
 רַאפ ןביירש וצ ,ןייטשרַאפ ןעק ךיא טייוו יוװ ,זיא גנובערטש ןוא שטנווװ רעייא
 ,("ןָאגראשזה תילכתב ןָאגרַאשז;) ןָאגרַאשז ןתמא םעד טדער סָאװ ,םלוע םעד
 ביוא ןוא .ןגעו האנה רענעגייא ןיימ ןופ ,ןײלַא ךיז רַאפ ביירש ךיא רעבָא
 ןרעכעה םענופ רענעייל רעד סע זיא ,רענעייל םעניא לָאמ ַא ָאי ךיז ןָאמרעד ךיא

 ;סנטירד ,ךַארּפש רעקידעבעל ַא ןיא ןזעלַאב זיא סָאװ ,רעד ,לּפַאטש-טפַאשלעזעג

 טדילק ריא .ןדנאטשנגעק םצע יד ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג ַא ַאד זיא סע
 רעלאער רעד ןופ בור סָאד ,טלעװ סנרעדנַא ןַא ןופ ןעקנאדעג עטעקַאג ןָא

 ןוא ןגעוו האנה רענעגייא ןייז ןופ טביירש סָאװ ,רענייא יוװ ,ךיא תעכ ,טלעוו
 ןעּפ יד טלַאה רע ןעוו ,ךיז טניפעג רע ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ-טימעג םעד טיול

 זיא :סנטרעפ .םענייאניא ןטלעװ עלַא ןופ ןעמונעג בָאה ךיא -- ,טנאה ןיא

 טעװ סע ןוא ,ךייא ייב יו שרעדנַא זדנוא ייב (ןגיילסיוא סָאד) ןכיירש םצע סָאד

 ,ךָאנ ןיילַא ךיא בָאה ,םעד ץוח ַא .ביירש ךיא סָאװ ,ןענעייל וצ רעווש ןייז ךייא

 סָאװ ,רַאפרעד קיטרַאנגײא זיא טע ,ןביירש טרָאס םענעגייא ןיימ ,טכוד רימ יו
 ןרעוו סָאװ ,ןעגנַאלק יד גנילשרַאפ'כ ןוא ,זדנוא ייב טדער ןעמ יוװ ,ביירש ךיא
 (דנַאלסור ןופ רענעיל ןרַאפ רעלעפ רעקיזָאד רעד .ןדייר םייב ןעגנולשרַאפ

 -סיוא יד ףיוא ןוא .ןעגנַאלק יד טלייצ ןעמ ּוו ,רעדיל יד ןיא רעסערג ךָאנ זיא

 רעד ןיא ןליפ וצ ןבעג סע ךיז זומ ,שרעדנא זיא טנעצקַא רעד רעדָא ךַארּפש
 ןויטָאמ עוויטאגענ ריפ יד טָא .עינַאמרַאה רעד ןיא ןוא (ןעגנאלק ןופ) לָאצ
 ,יטָאמ ןייא רָאנ -- רערעדנַא רעד ףיוא ,לָאשנָאװ ןייא ףיוא טגיילעג ךיא לָאה

 וצ טייצ עטסקיסַאּפ יד זיא טציא זַא ,טלַאה ךיא .ןגיווועגרעביא טָאה רע רעבָא
 רַאפ .יא רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא ןַא ןבעג וצ ןוא רעצרעה יד ןרעטנענרעד
 ,ןדִיי עשיליוּפ יד ןופ (טקצלַאיד םעד טניימ רע -- "אטבמ;) ךַארּפשסיױא רעד

133 



 ררועמ טייצ יד טציא זיא סע לייוו .ךַארּפשסיױא רעשילױּפ-שיסור רעד רַאפ יא
 י-לעז רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעדורב ןייז ןייטשרַאפ וצ םענייא ןדעי ןייז וצ
 ןקיבלעז םעד ןיא טינ שטָאכ ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טבעל ןוא עגַאל רעקיב
 .*"רע סָאװ ,טרָא

 ערעדנַא ןופ ןעז ןלעוו רימ יוװ ןוא ווירב ןקיזָאד םעד ןופ ןעעז רימ יו
 ףיוא ןקורד וצ ןביוהעגנָא וליפא ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ץרּפ טָאה ,ווירב
 -עג טָאה רע .ןיזטסּוװַאב-טסבלעז ןשירעביירש טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,שידִיי
 עטכַארטַאב-טוג ַא ןוא קיטסירעטקַארַאכ-ןײילַא עטסנרע-ףיט ַא ווירב ןייז ןיא ןבעג
 ךיז טָאה רע סָאװ ,סעבַאגפיוא עשירַארעטיל-ךעלטפַאשלעועג יד ןופ גנוצַאשּפָא
 רע) ךיא ןשירַארעטיל ןייז טריטנעצקַא רע טָאה טייז ןייא ןופ .טלעטשעג
 ;(ןכיילג ןייז ןוא ךיז רַאפ רָאנ ,עסַאמ רעטעדליבעגמוא רעד רַאפ טינ טביירש
 ,טביירש רע ןעוו ,ןעגנומיטש ענעגייא ענייז ןבָאה וצ ךיז רע טניגרַאפ ייברעד
 ןביירש ןיא חסונ -- ןשילױּפ -- םענעגייא ןייז ףיוא דיּפקמ וליפא זיא רע ןוא

 יד ןעניז ןיא רע טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ;שידַיי (ןגיילסיוא ןיא וליפא ןוא)
 ךיז טנכער רע ןוא .ןסערעטניא עקיטסיײג ,ענעגייא ענייז רָאנ טינ ,ענימעגלַא
 רע :רענעיײל ןשידַי-שילױוּפ םענופ ןשינעפרעדַאב עלַאקָאל יד טימ רָאנ טינ

 וצ ןכוז ןפרַאד ,ןעניוװ טינ ןלָאז ייז ּוו ,ןדיי ןעוו ,טייצ ַא זיא סע זַא ,סייוו
 .ךיז ןשיוװצ ןדנוברַאפ ןייז וצ ןעִימ ךיז ןפרַאד ,ערעדנַא יד ענייא ןייטשרַאפ

 ןטשרע סעצרּפ ןופ ךיז ןסיוורעד הימ סָאװ ,ךַאז עקיטכיוו ןייא זיא סָאד
 ,ךַאז ,עקיטכיוו רעקיצניוו טינ ,עטייווצ יד .ןעמכילע םולש וצ ווירב ןשיערבעה
 ןעלסילש יד ןופ רענייא רעדָא לסילש ַא -- זיא ,זדנוא טיג ווירב רעד סָאװ

 ,עגַארפ רעד וצ -- .ןרָאװעג טרירעגנָא רעירפ ןיוש זיא סָאװ ,עגַארפ ַא וצ
 קרעװ ענייז ןקורד ןבייהנָא ןייז טימ טרַאװעג גנַאל ױזַא טָאה רע סָאװרַאפ
 טימ טינ רעיש ,ןסייו רימ יו ,ןביוהעגנָא רע טָאה שידִיי ןביירש .שידִיי ףיוא
 ןביוהעגנָא טָאה רע יוװ ,רעטעּפש ךס ןייק טינ ,1888 רַאפ רָאי קילדנעצ ייווצ
 ענייז זיולב 1888 רָאי םעד זיב רע טָאה טקורדעג רעבָא ,שיערבעה ןביירש וצ
 ןעוועג סע זיא ?ױזַא ןעוועג סע זיא סָאװרַאפ .ןכַאז ,עשידִיי ענייז טינ ,עשיערבעה
 ןרעװ ןפָא לָאז רע יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג ץלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד

 עשיערבעה ענייז רָאנ ןקורד ,טלָאמעד זיב יוװ ,לָאז רע ועדָא רעביירש-שידִיי ַא
 ןרָאי רעקיצעביז טפלעה רעטשרע רעד ןיא רע טָאה ,ןסייוו רימ יוװ) ?קרעוװ
 ךס ַא יװ ,רע טָאה רשפא .(רעבייוש רעשיליוּפ ַא ןרעװ ןגעוו טמולחעג רָאג
 יװ ,שידִיי וצ לוטיב ןשיליכשמ ליפ וצ ןופ ןטילעג ,רוד םענעי ןופ ערעדנַא

 : ?ןפַאש-רוטַארעטיל ןתמא ןופ טנעמורטסניא ןַא וצ
 עכעלטע עשּפיה ןיא יו ,טרּפ םעד ןיא ןענייז ןעגנוגָאזסױרַא ענעגייא ענייז

 .**קידתוריתס טפָא ןוא רָאלק רָאג טינ ,םיטרּפ ערעדנַא

 ןײלַא ךיא בָאה גנוצעזרעכיא עשידיי יד .13--12 'זז ,עבַאגסיױוא רענליוו ,טרָאד (*

 ןָאק ,סעדער ןוא ווירב ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנושידייראפ רעד ףיוא .טכַאמעג
 .ןזָאלרַאפ לָאמ עלַא טינ ךיז ןעמ

 סעצרּפ ןגנוי םעד, רעטייוו ןוא ('טירט עשירַארעטיל עטשרע,) 3 לטיּפַאק עז (**
 ךיז טדער סע וװ ,ןעלטיּפַאק ערעדנַא ךיוא ,"םַארגָארּפ עשירַארעטיל ןוא עכעלכַארּפש
 היא ןרעוו טייקכעלטכיזרעביא בילוצ .טרפב שידיי ףיוא ןוא ךַארּפש ףיוא קוק ןייז ןגעוו
 .לָאמ ןייא יו רעמ טצונאב ןטַאטיצ עקינ
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 ןעמכילע םולש וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא רע טלייצרעד ,טייז ןייא ןופ

 "יתבתכ רשא יתפרש הכ דעו ,יתספדה אל ןָאגרַאשז; זַא ,1888 רָאי ןיא

 ךיא געלפ טציא זיב ןוא טקורדעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה ןָאגרַאשז ןייק,)

 םוש ןייק עקַאט ןעק סע ןוא ,(=?ןביײרשנָא געלפ ךיא סָאװ ,ץלַא ןענערבראפ

 רָאנ ,שידִיי ןופ טינ דיסח ַא ןעװעג רע זיא ןרָאי ענעי ןיא זַא ,ןייז טינ קפס

 "ּפַא ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע, .."רבע תפש בבוח; רעתמא ןַא -- שיערבעה ןופ

 קשח ןזיװעגסױרַא וטסָאה, ,1886 ןיא ןַאיצול ןֹוז ןגנוי ןייז וצ רע טביירש ,"רָאפ

 טסנכער וד ביוא ,העדב ץלַא ךָאנ סע טסָאה וד ביוא ,שיערבעה ךיז ןענרעל וצ

 יד ,בגא ,זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא ,קלָאפ ןייד ןופ ךַארּפש יד ןענעקרעד וצ תמאב

 ,ך"נת רעד ןבירשעג זיא ריא ןיא סָאװ ,ךַארּפש יד ,עטסשיטעָאּפ ןוא עטסנעש

 ןטלַאהַאב סיליגריוו יד ןוא ,סרעמָאה יד ןטָאש ןיא ןביילב םיא ןגעקטנַא סָאװ

 טינ ריד טעװ טלעג ןיא ףליה ןייק ןוא ,ןָא רימ ביירש --- לקניוו ַא ןיא ךיז
 טריטויבעד טָאה רע יװ םעד ךָאנ רָאי ַא ,1889 רָאי םעד ןיא ,רעטייוו ,(**"ןלעפ

 ןוא דניירפ ןייז ןייטשרַאפ ֹוצ רע טיג ,רוטַארעטיל-שידִיי רעד ןיא שינָאמ טימ

 ףיא טרידנַאּפסערָאק ךעלטנייועג טָאה רע ןכלעװ טימ ,גרעבטלַא השמ בורק

 "עה ףיוא םיא טימ ןביירשוצכרוד ךיז ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװרַאפ ,שילױּפ

 :שיערב

 רע ןעוו ,גָאט םעד רע טניימ סָאד) ןָא גָאט ןזייב ןוא ןרעטיב םעד ןופ 2

 יד ןרָאװעג רעדיוורעד רימ ןענייז (רוטַאקָאװדַא ףיוא טכער ןייז ןרָאלרַאפ טָאה

 "יא ןוא רעטוג ןייד ןגעק טימרעד קידניז ךיא שטָאכ ןוא ,ןכַארּפש עדמערפ

 .רעביא עיינ ַא .שיליוּפ ןיא ריד וצ ןביירש טינ (רעמ) ךיא ןעק ,יורפ רעלעד

 טרידנַאּפסערָאק וליפא ןעמכילע םולש טימ ,(+***,..רימ טימ ןעשעג זיא גנולדנַאװ

 -סױרַא ןוא ,שידִיי ףיוא טינ ,שיערבעה ףיוא -- קרעוו:שידַיי ענייז חוכמ רע

 סמכילע םולש טימ טייקנדירפוצ ןייז וירב ענייז ןופ םענייא ןיא קידנזייוו

 רעשיערבעה רעד ןיא טלעפ קיטירק ןימ ַאזַא סָאװ ,רֶע טרעױדַאב ,טּפשמ סר"מש

 -ץגּפָא טינ רָאה ַא זיא שיערבעה וצ ענייז טפַאשביל יד טָא ןוא ,(+++*רוטַארעטיל

 ענייז ןקורד וצ ןסָאלשַאב ךעלדנע טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ךיוא ןרָאװעג טליק

 ןענעייל רע לָאז ,םעד ןגעוו תוקפס ךָאנ טָאה רעצעמע בוא .שידִיי ףיוא קרעוו

 -רָאװ ,קעטַאילביב עשידיי דנַאב ןטשרע םוצ ריפניירַא םעד -- גנודליב סעצרּפ

 רימ,;) .שידִיי וצ עגונב ןווידיצער-הלכשה טרָאד ןעניפעג טעװ רע .1891 ,עש

 סָאװ ,יד טימ ןפָא ץנַאג ןריזיטַאּפמיס רימ ,קיליײה רַאפ ןָאגרַאשז םעד טינ ןטלַאה

 א -- "ןשיטרַאפ ךַארּפש-סדנַאל רעקידעבעל ַא ףיוא ןָאגרַאשז םעד ןליוו

 ןייז טימ טנקײלעגּפָא ,טגערפעגּפָא ןײלַא רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,גנוניימ

 ץרּפ טָאה ,שיערבעה ךייש זיא סָאװ (.שידִיי ןבייהרעד ןוא ןריוויטלוק םענעגייא

 יברוחש עקיטלָאמעד יד ןֹופ טקנוּפדנַאטש םעד טריטנעזערּפער גנודליב ןיא

 סע ידכב, ,שיערבעה ןענעק לָאז ןצנַאג ןיא קלָאפ סָאד ןליוו רימ) ."רבע תפש

 ןדיי עלַא סָאװ ,ךַארּפש עשיערבעה יד, .."ןסעגרַאפ לכ"נת סָאד טינ לָאז

 .17 יז ,טרָאד (*

 ,121 'ז ,טֹרֲאד (**

 .123 יז ,טרָאד (**

 .141 'ז ,טרָאד (****
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 ,ךעלדער יד ןעמַאזוצ טלַאה סָאװ ,ןעמיר רעד זיא ,רעדנעל עלַא ןיא ןעײטשרַאפ

 ערעזדנוא טלַאה סָאװ ,יילק רעקיצנייא רעד ;ןפיולרעדנַאנופ טינ ךיז ןלָאז יז

 | ("..ןעמַאזצ רענייב עטישעצ
 טָאה ץרּפ זַא ,רָאלק זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .טייז ןייא ןופ זיא סָאד

 ..שידיי ןיא ןפַאש ןגייא ןייז ןוא --- שידִיי ןצַאש וצ יו טסּוװעג ןיוש טלָאמעד

 רעווק זַא ,רֹע טביירש ייסע -- ןשיטסיערבעה טינ רעיש --- ןקיבלעז םעד ןיא

 זומ רעד -- ןענרעל קלָאפ סָאד ליו סע רעװ ןוא ןענעק קלָאפ סָאד ליו סע

 רעירפ ךס ַא -- ,1891 ןיא רָאנ טינ ןוא .?ןָאגרַאשז ןביירש ןוא ןדייר ןענעק

 ןיא ,וירב ןקיבלעז םעד ןיא .זיא שידִיי קיטכיוו יוװ ,טסּוװעג ןיוש רע טָאה

 "ןענערברַאפא רע טגעלפ *טציא זיב; זַא ,ןעמכילע םולש טלייצרעד רע ןכלעוו

 "רעד ווירב ןבלעז םעד ןיא -- ?ןָאגרַאשז ףיוא ןביירש טגעלפ, רע סָאװ ,ץלַא

 ול ןיא רקש; יװ ,עכלעזַא ;םיא ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדיל עשידִיי רע טנַאמ

 ױזַא) טזייו סָאד סָאװ ,ַא"א (**החּפשמ עטעדליבעג יד ;שטייד ומחנ ,(*"םילגר

 םולש טקישעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,שינַאמ עדַאלַאב יד טזייו סע יװ

 ,שידיי ףיוא טלָאמעד זיב ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טינ טייוו זַא ,(ןעמכילצ

 ןקיבלעז םעד ןיא ןעמכילע םולש וצ ווירב רעדנַא ןַא ןיא ,?טנערברַאפ, רע טָאה

 ןענופעג טָאה רע סָאװ ,עזָארפ ןיא רעדליבסנבעל ױע טנָאמרעד ,1888 רָאי

 ןידניירפ ןייז רע טָאה ,1887 ןיא ,רעִירפ רָאי ַא טימ ,(***ןריּפַאּפ ענייז ןשיווצ

 יד ךיוא ,שינָאמ ןופ חסונ ןטשרע םעד ץוח ַא ,טנעיילעגרָאפ גרעבטלַא עניליױוּפ

 ,(+**פרעדיל ערענעלק ערעדנַא ןוא סנירָאטיײנ יירד יד ,תמא ענעסימשעג יד עמעָאּפ

 .שידִיי ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,"טנערברַאפ, טינ טָאה רע זַא ,רָאלק ןכב זיא

 רעד ןופ טעז ןעמ יװ ןוא .דניירפ ענייז ןבעגעג רעדָא ךיז ייב טיהעג סע טָאה רע

 שידִיי ןיא קרעװ ענייז ןופ רע טָאה ,תונורכיז סגרעבטלַא ענילױּפ רעקיבלעז

 לָאז רע זַא ,ןטכַארט וצ דוסי םוש ןייק ָאטינ ךיוא זיא סע ,ןטלַאהעג קרַאטש

 סנירָאטײנ יירד יד ןוא שינָאמ ןופ ךַארּפש רעד ףיוא טקוקעג ןבָאה 1888 רַאפ

 ןיא טריטויבעד טָאה רע רעדייא רָאי ייווצ ,1886 ןיא ןיוש ,ּפָארַא ןביוא ןופ

 זַא ,טרעלקרעד ןמזה תוניגנמ עמעָאּפ רעשיערבעה רעד ןיא רע טָאה ,שידִיי

 ןייק טינ סע זיא םיא רַאפ ןוא "לרעמש ןוא לרעב ןופ ךַארּפש יד סיז; זיא םיא

 ןופ ןייוועג; םעד טרעה רע ןכלעוו ןיא ,ןושל ַא רָאנ ,("םיגלע ןושל;) ןָאגרַאשז

 ןרערט יד; ןכלעוו ןיא ,ןושל ַא ,"עטכישעג רעד ןופ םס, םעד טעז ןוא *תורוד

 ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ רָאנ ,טנקירטעגסיוא טינ ןענייז קלָאפ ןשידִיי םעד ןופ

 טייוו ץרּפ זיא רעלרפ ךיוא ,1886 ןיא רָאנ טינ ןוא .?ןטנַאילירב ןוא ןטנעמיד יו

 ,רָאלק זדנוא טרעװ סָאד .שידָיי ףיוא קוק ןקידלוטינ סיוכרוד ַא ןופ ןעוועג

 ןמלז סָאװ ,חסונ םעד ,חסונ-שינָאמ ןטשרע םעד טימ ךיז ןענעקַאב רימ ןעוו

 -ָאויי ןופ "רעמוניץרּפע ןטשרע םעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ה"ע ןעזייר

 רשפא טמַאטש שינַאמ ןופ טנַאירַאװ רעטשרע רענעי ,(1927 ,טסוגױא) רעטעלב

 ךָאנ זיא ןצרּפ ןיא ןעוו ,ןרָאי רע70 יד ןופ ,ןעז רעטעּפש סע ןלעװ רימ יוװ .,ךָאנ

 .תמא ןוא רקש ןעמָאנ ןרעטנוא ןטפירש עטלמַאזעג ענייז ןיא ןיירַא (*

 .ןעמָאנ םעד רעטנוא טינ לַאפ ןדעי ןיא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ לאה ןייק (+*

 .42 'ז ,טרָאד (+**
 .301 7 ,1937 ,רעבָאטקָא-טסוגױא ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרפ (556**
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 ןגעוטסעד ןופ ןוא ,טסייג-הלכשה "*רעשיטסיוויטיזַאּפ, רעד ןעוועג קרַאטש ױזַא

 עגנַאל יד ,סנקעטש ערַאד יד ,ןשטייד ערעזדנוא, ןופ קזוח טרָאד רע טכַאמ

 שידַיי רעזדנוא ןצונ ןוא עסנַארפ ןוא שטייד ,שילוּפ רָאנ ןדייר סָאװ ,ןשטייב

 ןבָאה ךיז לָאז ץרפ לייו טינ זַא ,רָאלק ןיא סע .271 'ז) "הּפ לובג ףיוא רָאנ

 רע טָאה ,ךַארּפש-קלָאפ רעד ןופ ?ןטלַאהעג טינ, רעדָא שידִיי טימ ?טמעשעג;

 ,ריא ףיוא ןבירשעג טָאה רֶע סָאװ ,קרעוװ יד ןקורד וצ טכוזעג .טינ

 זדנוא (?טירט עשירַארעטיל עטשרע) לטיּפאק ןקידרעירפ ַא ןופ זיא ,בגא

 טײרג זיא רע ןעוו ,טייצ רעקידרעירפ א ןופ לַאפ ןייא ,סנטסקיצניװ ,טנַאקַאב

 םוש ןייק זַא ,טקַאפ ַא ןיא ךָאד ..שידִיי ףיוא רעדיל ןכעלטנפערַאפ וצ ןעוועג

 ןזיװעגסױרַא טינ 1888 ראי םעד זיב רע טָאה טרּפ םעד ןיא וויטָאיציניא

 ןעװעג טינ ,בגא ,ןענייז רעביירש ןשידִיי ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ עסיורג וצ ןייק

 ןכַאז ענייז ּוװ ,טרָא ןַא ןענופעג רע טלָאװ ,ןלעו קרַאטש טלָאװ ץרּפ ןעוו ,ךָאד

 ןביוהעגנָא 1881 ןיא טָאה ,םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא ,ןַאמסדנַאל ןייז ,ןקורד וצ

 -סקלָאפ סעשידַי טפירשנכָאװ עטנַאקַאב יד (גרוברעטעּפ ןיא) ןבעגוצפיורא

 ןילַא רע יו ?ןכעלטנפערַאפ ֹוצ סעּפע טרָאד ווורּפ ַא טכַאמעג ץרּפ טָאה .טַאלב

 ןיא שינעגעגַאב רעטשרע רעייז תעשב ןענַארטיצ ,ל .ש טלייצרעד ןבָאה לָאז

 ןיא סעּפע ןקיש וצ קשח ַא ןעמונעגנָא לָאמ א (ןצרפ) םיא טָאה, ,1886 רָאי

 ןופמרעד טלָאמעד רעכָא ןיא תוביס עסיוועג בילוצ ;?טַאלבסקלַאפ סמיוברעדעצ
 םעד ןגעו ןוסעג טכַארט ַא טָאה רע תעב רעטעּפש .ןעמוקעגסױרַא טינרָאג

 ,יועל רעפרוטמ רעד טייטש רעדור םייב זַא ,ןעגנאגרעד רעד זיא ,רעטסנרע

 ..(*"תוקזחמ ןייק ןבָאה טלָאװעג טינ טָאה רע ןכלעוו טימ

 םענעבירשעג ןופ זיא רע יב טרעידעג גנַאל ױזַא סע טָאה סָאװרַאפ

 ?ןטקורדעג םוצ ןעגנַאגעגרעביא טרָאװ ןשידיי

 טינ ךיז טָאה ץרּפ שטָאכ זא ,זיא לצש ןפיוא ךיז טגייל סָאװ ,הרעשה ַא

 עסערּפ עשידִיי יד ךָאד טָאה ,"לרעמש ןוא לרעב ןופ ךַארּפש; רעד טימ טמעשעג

 םינּפא םיא זיא סע ןוא ,טרינַאּפמיא טינ םיא טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל ןוא

 סעּפע ןעוועג ןצרּפ ןיא זיא סע .ריא טימ "תוקזחמ ןבָאה; וצ ןענַאטשעגנָא טינ

 ןופ סע טמוק ,ץלָאטש רעדעי יװ ,סָאװ ,ץלָאטש א ,ךיז ןעמענרעביא ןימ ַא

 -ורכיז יד ןיא רימ ןענעייל ,ץרּפ, ,טייקרעכיזמוא רעטסקינייװעניא ןימ א סעּפע

 טָאה סָאװ ,ךַאז עדעי ןוא ,דובכ וצ ןעוועג טניווװעג זיא ,סקאליץרּפ .ר ןופ תונ

 ייס ןוא ,(*יןכערבעצ טושּפ םיא טגעלפ ,גנוצַאשגנירג ַא יוװ .,ןזיוועגסיוא םיא

 םעד טָא ןעמוקוצייב טכוזעג רע טָאה ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא ייס ,ןביירש ןיא

 ןהירב ךרוד ןייז וצ רכוג םיא טימעג ךיז טָאה רע .סקעלּפמָאק-טייקרעכיזמוא
 -סיוא טכוזעג לָאמ עלַא רע טָאה קידנסיורד ןייר וליפא .ךיז ןענח ךרוד ,ךיז

 ןבעגעג גנוטכא קרַאטש רע טָאה רעגייטש א יוזא .ןרעוו וצ ןלעפעג ,ןעמטנוצ

 ןרַאפ ,טעברא-ןגרָאמירפ רעד רַאפ ךָאנ, ...גנודיילק ןייז ףיוא ,ןעזסיוא ןייז ףיוא

 טייטש ,(סקַאל ץרּפ עזָאר ןֹופ תונורכיז יד ןיא רימ ןענעייל) ענימג ןיא ןייג

 ןזיוה עסייו טיִמ קָאר םענעטעמַאס ןצרַאװש ַא ןיא ןָאטעגנָא ,לגיּפש םייב ץרּפ

 ןעמ ןעוו ,ןעיירפ רעיז ךיז טגעלפ רע .ךיוב ןייז לגיּפש ןיא טכַארטַאב ןוא

 .6 1 ,עשרַאו ,4 דנֲאב ,תורוד עשירארעטיל ײררד ,ןָארטיצ .ל .ש (*

 .35 'ז ,"ןצרפ םורָא, (**
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 -ּפָארַא םייב, .(*"רענעלק ןרָאװעג םיא ייב זיא ךיוב רעד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה

 טָאה רע .(+*"ּפָארַא טגנירּפש רע טכייל יװ ,ןזייו רע טגעלפ ּפערט יד ןופ ןייג
 ןעמ ןעוו טּפיוהרעד ,סע ליו רערעדעי .ןייש ,טכיל ,גנוי ןעזסיוא טלָאװעג

 טימרעד ךיז טָאה ץרּפ .ּפָא טימרעד ךיז טיג רערעדעי טינ רעבָא .רעטלע טרעוו

 ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא סע .ןָאטעגנײרַא ןעועג םעד ןיא זיא רע .ןבעגעגּפָא

 -גָאט ןייז ןיא יו ,ןשירעפעש ןייז ןיא טנַאסערעטניא ןוא גנוי ןייז וצ ןבעל

 ,.ךיז ןבעלסיוא ןכעלגעט

 -- יענייז רעדיל עטשרע יד טָאה רע סָאװרַאפ ,הביס יד רשפא סָאד זיא

 -- ,גיטנעק ןעוועג טינ רָאג טעמכ ךָאנ זיא ךיא ןייז עבלעוו ןיא ,רעדיל יד

 טינ ,לַאפ ןדעי ןיא ,ןע וכילע םולש טלייצרעד טָאה רע יװ .,?טנערברַאפ,

 ענייז ,(טיוט ןייז ךָאנ טשרע ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ייז טכעלטנפערַאפ

 טקורדעג ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ץוח -- רע טָאה םיריש עשיערבעה עטשרע

 ןופ םיריש יד טימ םענייא ןיא טכעלטנפערַאפ -- רחועה ןיא רעִירפ ןרָאװעג

 ךָאנ ,ןגנוי םעד רַאפ זיא סָאד ךיוא ןוא -- דלעפנטכיל לאירבג הדוהי רעווש ןייז

 ףיוא ןזייוו ךיז טלָאװעג טָאה רֶע ,שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןצרּפ ןטסּוװַאב טינ

 ןרעטלע ןַא (ןופ ץוש ןרעטנוא רעדָא) טימ םענייא ןיא עניב רעשירַארעטיל רעד

 רָאנ -- ןייז ןופ ןעמונעג ךיז טָאה .סָאד .רעלעטשטפירש םענעעזעגנָא ןַא ןוא

 ןעלגנַאר ,ןקיניזטסוװַאב קידנעטש טינ שטָאכ ,ןקידנעטש -- ןטנָאמרעד סָאװ

 ןיב ךיא;) ןילַא ךיז טימ ןייז רעכיז טינ ןטסקינייװעניא ןַא סעּפע טימ ךיז

 (1906 םורַא ןקילַאיב וצ ווירב .ַא ןיא רע טביירש ,"לפייווצ ןקידנעטש ןיא

 -יב םיא קידנכוז ןוא ליפעג-תולפיש םענעגרָאברַאפ ַא סעּפע ןופ קידנדייל

 ,םענייא טימ רעדָא (ןרידנָאּפסערָאק ןוא) ןטעברַאטימ טנעקעג רע טָאה ,ןעמוקוצ

 רעבושח ןוא רערעטלע רעד ןעוועג זיא סָאד יו ,םיא ןופ *רעסערג, זיא סָאװ

 ,םיא ןופ "רענעלק, זיא סָאװ ,םענייא טימ רעדָא דלעפנטכיל לאירבג הדוהי

 תוביס יד ןופ ענייא רשפא סָאד !יא .ןָאזעניד ןעוועג (רעטעּפש) זיא סָאד יו

 שידִיי ןעוו ,רעביירש-שידִיי רעתמא ןייק ןרעו טנעקעג טינ טלָאװ רע סָאװרַאפ

 ערעכעה ןייק ןכיירגרעד טינ ןוא ןרעוו ןביוהרעד טינ (עקַאט ףליה ןייז טימ) לָאז

 יו רעמ ןענופעג ךיז טָאה טרָאװ עשידִיי סָאד רעכלעוו ףיוא ,יד יװ ,הגרדמ

 ןבערטש רעדָא ןרעוו טזומעג טָאה שידִיי ,ָאי .קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ

 -ָאמ עקיטייזליפ ַא -- רוטַארעטיל עשידִיי יד ןוא ךַארּפש-רוטלוק ַא ןרעוו וצ

 .רעביירש-שידִיי ַא ןרעו ןלעוו ןוא ןענעק לָאז ץרּפ ידכ ,רוטַארעטיל ענרעד

 -סקלָאפ *רעכַאפנייא, ןַא ןייז וצ ןעניגרַאפ ךיז טנעקעג םכילע םולש טָאה סָאד

 ןַא ןעװעג זיא רע לייו רעדָא ,שטָאכ ,יקסװַאשרַאװ .מ טָאה סָאד .רעביירש
 "רַאפ רעטַאוירּפ, ןייק טינ ,םָאלּפיד-טעטיסרעווינוא ןַא טימ טַאקָאװדַא *רעתמא;

 טינ ךיז טמעשעג טינ ,ץרּפ ןעוועג זיא סָאד יװ ,טקַאדידָאטיױא ןַא ,"רעקידייט
 סָאד .ןקורד וצ ייז ךיוא רָאנ ,טגניז קלָאפ סָאד יו ױזַא ,רעדיל ןעגניז וצ זיולב

 -רערעל ןייז ןטלַאהַאב טנעקעג שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש --- ךָאנ רעירפ --- טָאה

 רכומ עלעדנעמ ןופ רעדיילק-סקלָאפ יד ךיז ףיוא ןעִיצפױרַא ןוא *עדרַאקָאק;

 -עייל רעד זַא ,ןעוועג קיטיינ זיא םיא רַאפ .טנעקעג טיִנ סע טָאה ץרּפ .םירפס

 .4 'ז ,"ןצרּפ םורַא, (*
 .12 יז ,טרָאד (**
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 רעשידִיי-שיסור-שילױּפ רענרעדָאמ ַא ,ץרפ טייטש םיא רַאפ זַא ,ןסיוו לָאז רענ

 טָאה ץרפ ..טנעגילעטניא ןייז טזומעג טָאה ןיילַא רענעייל ןייז ,טנעגילעטניא

 ,רעביירש-סקלָאפ םעד ,ןעמכילע םולש ןופ טצענערגעגּפָא קיניזטסּוװַאב ךיז

 וצ ווירב ןטשרע עמַאס סעצרּפ ןיא .רענעייל-סקלָאפ יד ,סרענעייל ענייז ןופ ןוא

 רעד ןיא ןריטויבעד וצ ןבילקעג טשרע ךיז טָאה רע ןעוו ,1888 רָאי ןיא ,םיא

 זַא (שיערבעה ףיוא) ןבירשעג ,ןסייוו רימ יו ,רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידַיי

 ןטייווצ ַא ןיא .ווײזַאא ןגעוו האנה רענעגייא ןייז ןופ ,ןײלַא ךיז רַאפ טביירש רע

 ליצ ןייז רעבָא ,קלָאפ סָאד ןעניז ןיא ָאי טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ רע טָאה ווירב

 ןָאט ןענָאק סָאד -- ןכַאז עטלַא ןעייקוצרעביא ןוא ןריזירָאלוּפָאּפ וצ טינ זיא

 קלָאפ םייב ןפַאש ,ןעלמיה עיינ ןענעפע; -- זיא ,ןָאט ליוו רע סָאװ ,ערעדנַא

 ןעמוק ןליוו רימ זַא? ןוא ,"ןעיידיא ענרעדָאמ טימ םיא וצ ןעמוק ,ןפירגַאב עיינ

 ןבעג וצ ןעגנּוװצעג רימ ןענייז ,ןעקנַאדעג עיינ טימ (ןבירשעג רעטייוו רע טָאה)

 (ןבירשעג רע טָאה) רַאפרעד ןוא;ק -- "ןקורדסיוא עיינ ,ןעמרָאפ עיינ ךיוא

 ןשטעװקוצנײרַא ןוא קנַאדעג ןיימ ןעקנערשַאב וצ טרעטַאמעג טינ ךיז ךיא בָאה

 ןעגיז ןיא בָאה ךיא ,טרעקרַאפ .םע-ןומה םענופ סעפעג-קורדסיוא םעד ןיא םיא

 ןענעק ןפוא ןטסלופ ןפיוא לָאז סָאװ ,ךַארּפש יד רָאנ ,ךַארּפש ןייז טינ טַאהעג

 זיא סָאװ ,רענעײיל ַא ָאד זיא רעמָאט ןוא ,טליפעג בָאה ךיא סָאװ ,ןקירדסיוא

 ןעמעלַא ןופ ןעגנַאלרַאפ רימ ביוא .(*"ןענרעל ךיז רע לָאז ,טעדליבעג טינ

 ,ךַארּפש סקלָאפ םעד ןענעק ןלָאז ייז זַא ,ןטנעגילעטניא עשידִיי יד ןופ ךיוא

 םעד ךיוא ןקידירפַאב ןענעק לָאז יז זַא ןעלקיװטנַא ױזַא יז רימ ןפרַאד'

 ַא ךיוא ןפַאש טלָאװעג רע טָאה רַאפרעד .(**?ןשינעפרעדַאב עקיטסייג סליכשמ
 , שידַיי ןיא רוטַארעטיל עכעלטפַאשנסיוװ

 -עטיל רעשידִיי רעד רַאפ תובישח ןוא ןעֹזנָא טכוזעג קיניזטסּוװַאב טָאה רע
 טָאה רע .ןפַאש םענעגייא ןייז רַאפ טכוזעג סע רע טָאה קיניזטסווװַאבמוא ;רוטַאד
 םעד ךיוא רָאנ ,"עסַאמ רעקידנסיוומוא, רעד זיולב טינ -- ןגָאז סעּפע טלַאװעג
 זיא סָאװ ,םעד ,הגרדמ-טפַאשלעזעג רערעכעה א ןופ רענעייל םעד, ,ליכשמ

 ןבייהרעד וצ עיציבמַא יד טַאהעג טָאה רע .?ךַארּפש רעקידעבעל ַא ןיא ןזעלַאב

 זיא רע .רענעייל ןטנעגילעטניא ןא רעביא רָאנ ,ןשיצראה םע ןַא רעביא טינ ךיז
 עטסָארּפ יד זַא ,ןבירשעג ןבָאה סרעקיטירק סָאװ ,ןרָאװעג לעּפתנ טינ לָאמ ןייק
 ןצרַאה ןיא ףיט ."ךעלעטניּפ, ענייז ןיטשרַאפ טינ ןענעק קלָאפ ןופ ןשטנעמ
 םיא וצ לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ןָאטעג האנה רָאג רשפא םיא סָאד טָאה
 רעד ןופ שטנּוװ ןייז רע טָאה ,ןלַאפ ענױזַא ןיא ךיז טריפ סע יוװ ןוא .ןקוקפיורא
 ,ןסייהעג טָאה סע ןוא ,רענײמעגלַא ןַא ףיוא טצעזעגרעביא ךַארּפש רעכעלנעזרעּפ
 .ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ טינ ,טרָאװ ןשידִיי ןרַאפ ענובירט ערעכעה ַא טכוז רע זַא
 שידִיי טָאה ,שידִיי ףיוא טביירש רע סָאװ ,ןקורד וצ ןטסולג םיא ךיז לָאז סע ידכ
 רעשידִיי רעד ןוא ךַארּפש ענעביוהעג ַא ןרעװ טזומעג -- רעביא ךיא רזח --
 ..שטנעמ-רוטלוק ַא רענעייל

 ,תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג עקַאט סָאד רשפא זיא ,ױזַא זיא סָאד ביוא ןוא
 ..שידִיי ףיוא קרעוו ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ טלייאעג טינ ךיז טָאה רע סָאװרַאפ

 ,38 'ז ,עבַאגסױא רענליוו ,סעדער ןוא ווירב (*

 .17 'ז ,טרָאד (**
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 סָאװ ,טריסַאּפ טָאה סנױזַא סָאװ ?1888 ןיא ןעשעג ןיא סָאװ ,ךיז טגערפ
 עשידִיי ענעגייא ענייז וצ סערעטניא סעצרּפ טריזיוויטקַא ןבָאה לָאמ ַא טימ לָאז
 ?ללכב רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ ןוא ןעגנופַאש

 ,ןפַארגָאילביב-ץרּפ ערעזדנוא ןופ םענייא ,רעסקַאװ .מ ןופ גנוניימ רעד טיול
 -ער עשיערבעה יד ןיא גנויצַאב עכעלטנייפ (ןצרּפ) םיא וצ ענעפַאשעג יד, טָאה
 רשפא ,*"ךַארּפש רעשידִיי רעד וצ ןצרּפ טרעטנענרעד קפס ילב -- סעיצקַאד
 -בעה יד ןיא גנויצַאב עכעלטנייפ, יד ,טקַאפ ַא ךָאד זיא'ס .יוװַא ןעוועג סע זיא
 קרעװ עשיעדבעה ענייז ןקורד וצ טרעטשעג טינ ןצרּפ טָאה "סעיצקַאדער עשִיער
 טכעלטנפערַאפ ,ןסייו רימ יו ,רע טָאה 1886 רָאי ןייא םעד ןיא) 1888 רַאפ טינ
 ןיא ,לארשי תסנכ ןיא ,ףיסאה ןיא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עירעס עצנַאג ַא
 זַא ,רימ ןסייו טייז רערעדנַא רעד ןופ .1888 ךָאנ טינ ןוא (םויה ןיא ,הריפצה
 ,שידִיי ןיא ךיוא ךיז ןקורד וצ םיא ייב ןבילבעג ךעלדנע 1888 ןיא זיא סע ןעוו
 רע ּוװ ,קעטַאילביב-סקלָאפ רעשידַי רעד ןופ רָאטקַאדער םעד דצמ רע טָאה
 יוװ ,גנויצַאב ערעסעב ןייק ךיז וצ טאהעג טינ ,שינָאמ ןייז טימ טריטויבעד טָאה
 םולש ןופ טָאה שינָאמ ןופ טּפירקסונַאמ רעד .סעיצקַאדער עשיערבעה יד דצמ

 -ַאמ עשיערבעה ענייז יו ,רעקיצניו טינ ןטילעג "רעדעפ ןוא רעש; סמכילע
 -בעה יד עכלעוו טימ ,"סרעדעפ ןוא ןרעש; יד ןופ ןטילעג ןבָאה ןטּפירקסונ

 ןגעווטסעד ןופ .ןעוועג דבכמ ייז טָאה ,הריפצה יד טּפיוהרעד ,סעיצקַאדער עשייער
 "טּפוטשעגּפָא; טינ קעטַאילביב-סקלַאפ רעשידִיי רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד םיא טָאה
 רעערבעה ?עכעלדניירפ-טינ; יד זַא ,ןענעכער ןעמ לָאז ,סָאװרַאפ ;שידִיי ןופ
 ַא ןרעו וצ םיא טּפוטשעג ןוא שיערבעה ןופ טרעטייורעד ןבָאה םיא ןלָאז
 ?רעביירש-שידיי

 וצ שיערבעה ןופ "ןייגרעביא,; סעצרּפ ןיא זיא רענזיולק ףסוי 'רד טיול
 ענעגייא ענייז טיול ,םיא טָאה ץרּפ .,וָאלָאקַאס םוחנ ןעוועג ?קידלוש; שידִיי

 טרעקעגמוא יז וָאלָאקַאס םיא טָאה ,הריפצה רַאפ גנולייצרעד ַא טקישענוצ ,דייר
 ַא טימ רוחב .ַא ּוװ; ,גנולייצרעד ןייק ןקורד טלָאװעג ןבָאה טינ לָאז רע ,קירוצ

 ,רוטַארעטיל ַא רַאפ, זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ץרּפ לָאז ,*לָאמ יירד ךיז ןשוק לדיימ

 וצ יאדכ טינ זיא ,עיפַארגָאנרָאּפ רַאפ ךיז ןענעכער ןשוק יירד רעכלעוו ןיא
 ..שידִיי ןביירש ןעמונעג טָאה רע ןוא *ןביירש

 ןבירשעג ךס ַא רעירפ ןיוש ץרפ טָאה ,טגָאזעג סָאװ רָאנ ןכָאה רימ יו -
 -עגנָא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ןיוא רע טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,שידִיי
 רעשיערבעה ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ,ןכַאז עשידַיי ענייז ןקורד וצ ןביוה
 לָאמ ַא טימ םיא ךיז טָאה סָאװ רַאפ :אישק עקידרעירפ יד טביילב ,רעביירש
 ?שידִיי ףיוא קרעוו ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ טסולגרַאפ

 א ךיז רַאפ ןעזרעד טעטיװיטקַא רעשירַארעטיל-שידִיי ןיא רע טָאה רשפא
 ויטָאמ רעלעירעטַאמ רעד זַא ,ןטכוד ךיז ןָאק ףיואנביוא ןופ ?הסנרּפ ןופ לַאוװק
 ןייז וצ ווירב (עטריטַאד-טינ) ענייז ןופ םענייא .עלָאר עסיוועג ַא טליּפשעג טָאה
 ,ליזיימ ןמחנ ,רעבעגסױרַא ןוא רעלמַאז רעייז טיול סָאװ .,גרעבטלַא השמ דניירפ
 טימ ןביוהעגנָא רע טָאה ,1888--1887 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג ןבָאה ץרּפ םיא לָאז

 ג

 .27 'ז ,1927 ,יימ ,ָאגַאקיש טפירשישדוח (*
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 טלעג ןייק ךיוא ןוא ןבירשעג טינ ריד ךיא בָאה טייצ עגנַאל ַא; :רעטרעוו יד
 טניז .טינ ץלַא ךָאנ ךיא קיש טלעג ןייק רעבָא ,ךיא ביירש טציא .טקישעג טשינ
 ןרעוװש ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג בָאה ךיא ,קָיורמוא רעייז ךיא ןיב טייצ ערעגנעל ַא
 ,טכאמ רעד רַאפ טרסמעג ךימ ןבָאה סָאװ ,סרעניגרַאפ-טינ עניימ טימ ףמַאק
 רע זַא ,ןעוועג זיא הריסמ רעד ןופ טַאטלוזער רעד ,(*?טסילַאיצָאס ַא ןיב ךיא זַא
 ןכוז טזומעג טָאה רע ןוא רוטַאקָאװדַא ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןרַאלרַאפ טָאה
 ךיז טָאה רע סָאװ ,הביס יד ןעוועג ןבָאה סָאד רשפא לָאז ,.,גנוקיטפעשַאב עיינ ַא
 ףיז ןוא םיבתכ עשידִיי ענייז טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ױזַא לָאמ ַא טימ
 ןעמכילע םולש ייז ןקיש וצ עיטסעגוס סדניירפ רעוועשטידרעב ןייז ףיוא ןפורעגּפָא
 ,חביס יד ןייז טנָאקעג טינ טָאה סָאד ,ןיינ ?קעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידִיי רעד רַאפ
 טָאה ןוא --- ןריציטקַארּפ טגעמעג ךָאנ ץרּפ טָאה 1888 ןיא לייוו ,רַאפרעד טושּפ
 סָאװ ,21888 רעדָא 1887, עטַאד יד .עיסעּפָארּפ ןייז -- טריציטקַארּפ שיטקַאפ
 סָאװ רָאנ םעד רַאפ ןבעגעגנָא טָאה ץנעדנָאּפסערָאק סעצרּפ ןופ רעבעגסױרַא רעד
 ןקיזָאד םעד טָאה ץרּפ .עקיטכיר יד טינ זיא ,ןגרעבטלַא השמ וצ ווירב ןטריטיצ
 ,1889 יימ ןט17 םעד רַאפ ןביירש טנָאקעג טינ קצָאלּפ ןיא בורק ןייז וצ ווירב
 ןוא -- ןעמכילע םולש וצ ווירב ןטכַא ןייז ןיא טשרע סָאװ ,ןופרעד סע ןסייוו רימ
 רעטשרע רעד סױרַא זיא סע יװ ,םעד ךָאנ ןיוש ןבירשעג רע טָאה ווירב םעד
 סעצרּפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סע ּוװ ,ךוברָאי סמכילע םולש ןופ דנַאב
 טכַארטעג טינ לָאמ ןייק בָאה'כ, :ץרּפ טגָאז ווירב םענעי ןיא טשרע -- שינָאמ
 לָאמ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ףױרַא טינ ןעניז ףיוא וליפא לָאמ ןייק רימ זיא'ס ןוא
 רעד ןופ (ןבעל םוצ) ןענידרַאפ (וצ ןכוז) וצ ןעגנוווצעג ןייז לעװ ךיא ןעוו ,גָאט ַא
 ןייק בָאה'כ ןוא ,גָאט ַאזַא ןעמוקעג זיא קילגמוא ןיימ וצ .ןעּפ ןיימ ןופ טכורפ
 --- ןטּפירקסונַאמ ענייז) ןטכיררַאפ וצ ךייא ןביולרעד וצ יו ,טינ הרירב רעדנַא
 ריא ביוא, :רעטייוו ןוא ,(+*"קיטיונ רעייז ,רעייז רימ זיא טלעג סָאד לייוו ,נ .ש
 רַאפ סנַאװַא ןַא ךיוא רשפא ןוא ריש ןרָאפ רַארָאנָאה םעד ןקיש ףכית רימ טנָאק
 ַא ןיב ךיא לייו ,הבוט עטסערג יד ןָאטעג רימ ריא טלָאװ ,ןעגנולייצרעד יד
 םולש וצ ווירב ַא ןיא טנַאמרעד רע זא ,לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד ..."ךרצני
 -נָאּפסערָאק רעקידרעירפ ןייז ןיא .עגַאל עשימָאנָאקע עטלפייווצרַאפ ןייז ןעמכילע
 יז רעבָא ,*עגַאל רעטכעלש,  ןייז ןגעוו ןבירשעג ,קידנעייגייברַאפ ,רע טָאה ץנעד
 לייוו ,רַאפרעד ןרָאװעג רעגרע זיא יז) .טלפייווצרַאפ טינ ,טכעלש רָאנ ןעוועג זיא
 סע יװ ,ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה עיסעּפָארּפ רעשיטַאקַאודַא ןייז ןופ הסנכה יד
 -טלַא וצ ווירב םעד זַא ,רָאלק זיא ,(***ןרעװ רענעלק ןיא ןטלַאהעג ,סיוא טזייוו
 -עג ךיוא רע טָאה ,עגַאל רערעטיב ןייז ףיוא ךיז טגָאלק רע ןכלעוו ןיא ,ןגרעב
 -ראפ וצ; ןרָאװעג ןעגנוווצעג זיא רע ןעוו ,1889 ןטימ ןיא יװ רעִירפ םינ ןבירש
 1888 ןיא ךָאנ טָאה רע ביוא ןוא .?ןעּפ ןייז ןופ טכורפ רעד ןופ ןבעל םוצ ןעניד
 ,ךַארּפש-קלָאפ רעד ףיוא קרעװ ענייז ןקורד טימ ךיז ןריסערעטניא וצ ןבױהעגנָא
 ,ויטָאמ ַא --- הסנרּפ ןופ ויטָאמ רעד זַא ,הרעשה רעד רַאפ טנורג ןייק ָאטינ זיא
 סעצרּפ ןעוועג ןבָאה לָאז -- טריטסיסקע טינ ךָאנ טעמכ רע טָאה 1888 ןיא סָאװ

 ,129 'ז ,1944 ,קרָאירינ ,סעדער ןוא ווירב (*

 ,42 'ז ,1929 ,ענליוו ,סעדער ןוא ווירב (**
 ,42 '| ,טרַאד (***
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 ןקיזָאד םעד .שידִיי ףיוא ןעגנופַאש ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ סלוּפמיא רעקיטכיוו

 *לעוו ,גנומיטש עשיטסיקלָאּפ ענײמעגלַא יד ןבעגעג ,ךיא ביולג ,םיא טָאה סיוטש

 -לָאמעד יד ןופ לייט ןסיורג ַא טּפַאכרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טָאה עכ

 ןרָאװעג טקירדעגסיױא רָאלק זיא גנומיטש עקיזָאד יד .רעביירש עשידִיי עקיט

 ,וירב םעד ןיא --- ,ןעמכילע םולש וצ רענימַאק קחצי 'רד ןופ ווירב םעד ןיא

 .-סקלָאפ עשידַיי דנַאב ןטשרע םוצ ריפניירַא ןַא יו ,ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ

 -- ווירב ןייז ןיא ןבירשעג רענימַאק טָאה -- טקוקעגרעניא בָאה'כ, :קעטָאילביב

 רעייז טימ טקיליװַאב ךייא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ עלַא יד ןופ לטעצ רעייא

 . ןוא ןבעגעג םיא טָאה טָאג יװ ,ןייו ןייז ןוא קינָאה ןייז טימ רעדעי ,הרוחס

 -רושז עטסעב עלַא רָאנ טינ ךייא ייב ןעזרעד בָאה ךיא ,טיירפעג תמאב ךימ בָאה

 ןיא רעביירש עשידִיי עטסעב ערעזדנוא ןופ ,רעערבעה ליפ ךיוא רָאנ ,ןטסילַאנ

 זיב ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טרָאד ןענופעג ךיא בָאה ךיוא ;ןושל ןקילייה םעד

 עלַא ,ָאד עלַא ןענייז ייז --- ללכה .ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טנייפעגסיוא רעהַא

 'ןוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ רעטערטרַאפ עטסנעש יד ,תוחוכ עשידִיי ערעזדנוא

 .."טדער קלָאפ עצנַאג סָאד סָאװ ,ןושל םעד טימ ,ןושל ןייא טימ ייז ןדייר עלַא

 רעדָא ימע-ןב ,גורפ --- שיסור רָאנ ןבירשעג רעירּפ ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא --- עלַא

 זיב סָאװ ,ענױזַא ךיוא ,עלַא ;רעביײוש-שידִַיי ןרָאװעג ןענייז --- סילוגרַאמ השנמ

 ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא רָאנ ןעמונעג לײטנָא ייז ןבָאה טלָאמעד

 טָא ..ןַאמשירפ דוד ,ללהי ,רענימַאק .י 'רד רעטנָאמרעד ןיוש רעד --- עסערּפ

 טָאה ,שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד וצ טכַארבעג ןעמעלַא ייז טָאה סָאװ ,חוכ רעד

 םעד ןיא רימ ןנָאה םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא .ןצרּפ ךיוא ריא וצ טכַארבעג

 .ןעמכילע םולש טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןביױהעגנָא ץרּפ טָאה םיא טימ סָאװ ,ווירב

 ,ןבעגעגנָא ,ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ,ווירב םעד טָא ןיא ץרּפ טָאה ןוויטָאמ ריפ עצנַאג

 רעד רַאפ ןעמכילע םולש ןקיש וצ טלקנעװקעג טַאהעג ךיז טָאה רע סָאװרַאפ

 "עג זיא טקַאפ ןייא זיולב .שידִיי ףיוא םיבתכ ענייז קעטַאילביב-סקלָאּפ רעשידִיי

 ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד .ןגיווועגרעביא ןויטָאמ ריפ עלַא יד טָאה סָאװ ,ןעוו

 ןשיווצ (ןדִיי ןופ) רעצרעה יד ןרעטנענרעד וצ טייצ עטסקיסַאּפ יד זיא טציא; סָאװ

 יא ,ןשילױּפ-שידִיי םעד רַאפ יא רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא ןַא ןבעג וצ ןוא ךיז

 יד ןעמוקעג זיא טציא סָאװ ,טקַאפ רעד --- טקעלָאיד ןשיסור-שידַיי םעד רַאפ

 ךיז טניפעג סָאװ ,רעדורב ןייז ןייטשרַאפ וצ םענייא ןדעי ןייז וצ ררועמ טייצ

 טינ שטָאכ ,הפוקת רעקיבלעז רעד ןיא טבעל סָאװ ןוא בצמ ןקיבלעז םעד ןיא

 -קלָאפ רעד ןופ תורצוא יד ןעלמַאזפיוא ."רע סָאװ ,טרָא ןקיבלעז םעד יא

 זיא סָאד -- קלָאפ ןופ תוחוכ יד ןרידילָאסנָאק ףליה ריא טימ ןוא --- ךַארּפש

 טָא ןוא -- קעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידִיי סמכילע םולש ןופ גנובערטש יד ןעוועג

 ערעדנַא יו ,ױזַא לָאז ץרּפ זַא ,וצרעד טריפעג ,ךיא ביולג ,טָאה גנובערטש יד

 "נָא -- רעביירש-שידִיי ךיוא ןרָאװעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,רעביירש עשיערבעה

 .שידִיי ןיא קרעװ ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעג

 -עגנָא ןבָאה רעביירש עשיערכעה יד סָאװרַאפ ,םעט רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעד טינ -- םוידעמ ןשירַארעטיל ַא יװ שידִיי ךיוא רעדָא שידִיי ןצונ וצ ןביוה

 -הלכשה רעד ןופ סרעייטשרָאפ ערעדנַא ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ סָאװ ,םעט

 ײז :רעשיטע-לַאיצָאס ַא ןעװעג זיא וויטָאמ רעייז .ןבעגעגנָא ןבָאה רוטַארעטיל
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 -סקלָאפ יד ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ןבייוש וצ טעטכילפרַאפ טליפעג ךיז ןבָאה

 ,הלכשה ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ ייז ךיוא ןבעג וצ ידכ ,ןעיורפ יד ןוא ןשטנעמ
 ךיוא ןוא -- ןרָאא רע80 יד ןיא סרעביירש עשיערבעה יד ןופ וויטָאמ רעד
 רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז :רעשיטע-לַאנַאיצַאנ ַא ןעוועג זיא וויטַאמ סעצרּפ
 ךיז טָאה ץרּפ יװ ,רעדָא קלָאפ ןשידִיי םענופ תוחוכ עלַא ןקינייאראפ וצ בוח
 "עג סָאװ ,רעדורב ןייז ןיטשרַאֿפ וצ םענייא ןדעי ןייז וצ ררועמ ,, ,טקירדעגסיוא
 .וײזַאא "בצמ ןקיבלעז םעד ןיא ךיז טניפ

 טָאה ץרּפ סָאװ ,לטכַאש סָאד ןָאטעילעפ םעד ןיא למהרבא טגָאזעג טָאה יו

 רע טכַאמ --- טָאה ריא, :ךעלטעלב-בוט-םוי ענייז ןופ םענייא ןיא טכעלטנפערַאפ
 טינ ריא טליוװ שידִיי ןייק ןוא ,ץרַאה שידִיי ַא טָאה ריא ,ןדִיי ביל --- גנילצולּפ
 רעדנַא ןייק לייו טינ שידִיי (ןביירש ןוא) ןדייר ,סע טסייה ,ףרַאד ןעמ ,(*"!ןדייר
 ,"ןרעלקפיוא , טינ ןסָאמ-סקלָאפ יד ןעמ ןָאק שידִיי ןָא לייוו טינ ,ָאטינ זיא הרירב
 סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ךיוא ןוא ץרַאה שידִיי ַא טָאה ןעמ לייוו ,רַאפרעד טושּפ רָאנ
 ןשיוװצ ןרעטנענרעד ןדִיי םינימ ענעדיישרַאפ ןעמ ןָאק שידִיי ןופ ףליה רעד טימ
 "ַאנ רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא סָאד .קלָאפ ַא ייז ןֹופ ןכַאמ ןוא ןקינייארַאפ ,ךיז
 ןייז ןיא ןזיוועגנָא רענימַאק .י 'רד טָאה םיא ףיוא סָאװ ,וויטָאמ רעשידַיי-לַאנָאיצ
 יד ןכַארבעגסױא ןבָאה סע רעדייא .ןעמכילע םולש וצ ווירב ןטריטיצ רעירפ
 ןבירשעג ,ערעדנַא ןוא ץרּפ יוװ ױזַא ,רענימַאק טָאה ,ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארנָאּפ
 -עעשעג עקיטולב יד ךָאנ ,1888 ןיא רעבָא ,שיערבעה ףיוא םיריש עשיטסילַאיצָאס

 םורַא ןריּפורג וצ ןעגנולעג זיא ןעמכילע םולש סָאװ ,טיירפעג ךיז רע טָאה ,ןשינ

 -עטיל רעזדנוא ןופ רעטערטרַאפ עטסנעש יד ,תוחוכ עשידִיי ערעזדנוא, עלַא ךיז
 עצנַאג סָאד סָאװ ,ןושל םעד טימ ,ןושל ןייא טימ ייז ןדייר עלַא ןוא --- רוטַאר

 ;נייחהש טכאמעג רע טָאה רעגייטש ןשידִיי ןטלַא ןפיוא ןוא -- "טדער קלָאפ
 רעד זיא טביולעג ןוא טשטנעבעג ,טָאג רעשידִיי רעד זיא טביולעג ןוא טשטנעבעג,
 טכַארבעג טָאה טסייג-סקלָאפ רענעטכיולעגפיוא רעד טָא ?!טסיײג-סקלָאפ רעשידִיי

 ;שיסור ןופ ןסילוגרַאמ השנמ ,ןימע-ןב ,ןגורפ .ש רוטַארעטיל רעשידַיי רעד וצ
 רעקיבלעז רעד .שיערבעה ןופ ערעדנַא ןוא ןרענימַאק .י 'רד ,ןענַאמשירּפ דוד
 ןצרּפ ,ל ,י ךיוא טכַארבעג ריא וצ טָאה טסייג-סקלָאפ רעשידִיי

 םעד ןעמכילע םולש ןופ טקישעגוצ ןגָארקעג טָאה רע ןעוו ,1889 זיב ,תמא

 ןעוװעג טנַאקַאב סָאװ קיצניו רע זיא ,קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי דנַאב ןטשרע
 יד טנעיילעג קפס םוש ןָא טָאה רע רעבָא .שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד טימ

 יד ןבָאה טרָאד ןוא -- עסערּפ עשילוּפ-שידַיי יד ןוא עשיליוּפ יד ,עשלערבעה
 ןענופעג ץנעגילעטניא רעשידִיי לייט ַא ןופ ןעגנומיטש עכעלמיטסקלָאפ-שידיוי עיינ
 טָאה ,ַאטילעַארזיא יװ ,ןַאגרָא רעשירָאטַאלימיסַא ַאזַא וליפא .גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 ןעוו ,קירוצ רָאי 15 טימ ןטכיר טנָאקעג ךיז טָאה רעוו, :ןבירשעג 1888 ןטימ ןיא
 ַאזַא ןעמוקרָאפ טעװ סע זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא םָארטש-עיצַאלימיסַא רעד
 ,ךַארּפש ַא יװ טקעלַאיד רעייז ןגעוו ןדייר טעוװ ןעמ זַא ןוא גנורעדנע עסיורג
 עשינַאגרַאשז יד מיס ַא .ןעמוקעגרָאפ טרָאפ זיא גנורעדנע עקיזָאד יד רעבָא
 -עג ןביוהרעד זיא (שיליוּפ ףיוא *טָאגרַאװש,) ןושל עקיזָאד סָאד , ,רוטַארעטיל
 ,רוטַארעטיל שצנאג א ןיוש טָאה ןוא ךַארּפש-טפירש א ןופ הגרדמ ַא וצ ןרָאװ

 ,19 'ז ,(1895 ףוס) "שאט ןמה, (*
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 טייוו ּפָא ךיז ןביג רוטארעטיל רעקיזָאד רעד טימ .גָאט וצ גָאט ןופ טסקַאװ סָאװ

 סרעקירָאטסיה ,ןטסירטעלעב ,ןטעָאּפ ,סרעביירש עשידִיי עכעלטינשכרוד ןייק טינ

 -ַארד ,רעדיל ןעגנולמַאז ,סעמעָאּפ-ןָאגרַאשז עצנאג ןיוש ןנָאה רימ ,עטנרעלעג ןוא

 -נאנופ ךיז ןעייג ייז .ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעגנולייצרעד ,ןלעװָאנ ,קרעוװ עשיטַאמ

 טקעלַאב ןוא קשח טימ סע טנעייל קלָאפ .סָאד .ןראלּפמעזקע רעטנזיוט ןיא רעד

 -לאקידַאר עשיליוּפ דצמ שידִיי ףיוא קוק ןוויטיזָאּפ םעד בילוצ, ,(*יייז טימ ךיז

 --  עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיוש טָאה ,ןזיירק עשיטַארקַאמעד

 ,ןבעגוצ ךיוא ןוא שידִיי וצ גנולעטש ןייז ןרעדנע טזומעג --- יקצַאש 'רד טביירש

 עקיזָאד סָאד ,(+*?עסַאמ יד ןדליב ןיא טנעמורטסניא רעקיטכיוװ ַא זיא שידִיי זַא

 טָאה --- לטימיגנודליב ַא יו ןייז לָאז -- טרעוו ַא טָאה שידִיי זַא ,ךיז ןייז הדומ

 ךָאנ זַא ,ןייז טינ קפס םוש ןייק ןעק סע רעבָא ,ןצרּפ ףיוא גנוקריוו א טַאהעג רשפא

 -ָאיצַאנ ןוא עשיטסיקלָאפ-ןימעגלַא עטנָאמרעד יד טקריוועג םיא ףיוא טָאה רעמ

 ,ץנעגילעטניא עשידִיי יד ןּפַאכרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנומיטש עלַאנ

 ןקורד ךיז ןבייהנָא סעצרּפ ןיא טָאה וויטָאמ ןשיטע-לַאנָאיצַאנ םעד ץוח ַא

 שידִיי וצ ןצנַאג ןיא טעמכ ןייגרעביא ןקידרעטעּפש ןייז ןיא ךיוא יו ,שידיי ףיוא

 שירעלטסניק-ןייר :טנעמָאמ רעשירעלטסניק רעד ךיוא עלָאר ַא עסיוועג טליּפשעג

 יו ױזַא ,שיערבעה ןיא יו רעיירפ ןליפ טזומעג ךיז שידִיי ןיא ץרּפ טָאה

 ַא ָאד סיוועג זיא סע ןוא -- רעיירפ טליפעג שידִיי ןיא ךיז טָאה עלעדנעמ

 ןיאק :שידִיי וצ ןייגרעביא סעצרּפ ןרעלקרעד סוָאלָאקָאט םוחנ ןיא תמא קיטש

 רע סָאװ ,ןרעװ טנעקעג טינ ןפוא םושב ץרּפ טלָאװ ,וָאלָאקָאס טגָאז ,שיערבעה

 רעלופ רעד ,שינעטנעק-קלָאפ ןופ ןגעמרַאפ רעסיורג רעד .שידִיי ןיא ןרָאװעג זיא

 ןקעד ,ףושיכ ַא טימ יװ ,טרָאװ ןייא טימ סָאװ ,םיזמר ,תוגשה ,ןעיידיא ןופ רצוא

 יד ,תומימת יד ,ןגרָאברַאפ ןגיל סָאװ ,ןטלעװ עצנַאג לָאמ שדעדנַא ןַא ףיוא יז

 לָאז ןעמ ןעװ -- ךארּפש-סנבעל רעד ןופ טייקטקעריד יד ןוא טײקכעלריטַאנ

 עקידעבעל ןוא עקרַאטש עלַא טימ שיערבעה ףיוא ןבעגרעביא ןלעװ ץלַא סָאד

 רעטסערג רעד ןייז טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,םיטרּפ עטסניד יד טימ ןוא ןרילָאק

 רעמ טינ ןעוועג סע טלָאװ ןַאד טשרע ןוא ,ןואג ַא שממ ,שיערבעה ןופ רענעק

 ,ןבעל ןשידִיי םענופ לאניגירָא םעד זדנוא ןבעג קידנלעוו ."גנוצעזרעביא ןַא יוו

 בָאגוצ ַא יװ ןוא שידִיי ןיא רעביירש רעסיורג ַא; טּפיוהרעד ןרָאװעג ץרּפ זיא

 .(+**"שלערבעה ףיוא ךיוא טעָאּפ ַא ןוא רעביירש ַא -- וצרעד

 םַארגָארּפ עכעלכַארּפש ןוא עשירַארעטיל סעצר5 ןגנוי םעד (ב

 רוטַארעטיל-שידִיי רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ץרּפ זיא ,ןעזעג ןבָאה רימ יו

 םכילע םולש רעכלעוו בילוצ ,הביס רעשיליכשמ-לַאנָאיצַאנ רעקיבלעז רעד בילוצ

 "נָא ריא ןיא ןבױהעגנָא ןבָאה ,ןרָאי רע80 יד ןיא ,סרעלעטשטפירש ערעדנַא ןוא

 עלעדנעמ סָאװ ,וויטָאמ ןשיליכשמ-לַאיצַאס םעד בילוצ טינ ןוא ,ןעמענ וצ לייט

 ,1945 ילוי ,טפנוקוצ ,"ץ'רּפ רעטנַאקַאבמוא רעד, סיקצַאש .י 'רד טיול טריטיצ (*

 ,443 יז

 ,445 'ז ,טרָאד (+*

 ,51 'ז ,'ב דנַאב ,םישיא (5**
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 זיא ןגעווטסעד ןופ .ןבעגעגנָא ןבָאה סרעביירש-הלכשה ,עקידרעירפ ,ערעדנַא ןוא

 -עטיל עשידִיי ןוא שידִיי ןטסָאמעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,סָאמ רעד וצ עגונב ץרּפ

 טָאה רע יוװ ,"לקינייא, סָאד ."לקינייא, םוצ יוװ ,"ןדייז; םוצ רעטנענ ןעוועג ,רוטַאר

 ךָאנ טָאה -- "דניירפ ןטוג ַא וצ ווירב ַא; םענייז ןיא טקירדעגסיוא ןײלַא ךיז

 ,ןשטנעמ םלוע ןימ ַאזַא רַאפ טסייה סָאד ,םע ןומה ןֹרַאפ ןטסיימ םוצ ןבירשעג, ץלַא

 -יא ,ןָא סָאד טפור ןעמ יו ,רעדָא ןעקנַאדעג עכיוה ןופ דמערפ ךָאנ ןענייז סָאװ

 ,רעדָא ןעקנַאדעג עכיוה, רַאפ טַאהעג ארומ טינ טָאה ?עדייזפ רעד ,(*"ןעייד

 -סָארּפ רעד טעוװ רעמָאט טרַאעג טינ טָאה םיא ."ןעעדיא/,, ,ןָא סָאד טפור ןעמ יוװ

 רַאפ ןעוועג טלָאװ ,ןבעל'כ ,ןתמו אשמ רענייש א, :ןייטשראפ טינ םיא םלוע רעט

 ןביירש םייב לָאז ךיא ןעוו ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה ,רימ

 קַאמשצג רעד סָאװ ,םלוע ןטסָארּפ םענופ זָאנ רעד ייב ןריפ טזָאלעג ןעוועג ךימ

 ,"תויח ןייז ןופ ,טנַאזעג סנייטש'מ ,טינ סייוו (סָאוװ) ןוא ןברָאדרַאפ זיא רענייז

 ןעמ זַא ,םעד ףיױא ןכַאמ םאזקרעמטיוא טוװרּפעג םיא טָאה םכילע םולש

 רעבָא .רענעייל:שידַיי ןכעלטינשכרוד םענופ תוגשה יד טימ ןענעכער ךיז זומ

 -- ןוא ךרד םענעגייא ןייז טָאה *עדייז , רעד זא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ףוס-לכ-ףוס

 ןייז םימי ךיראמ לָאז ,עדייז רעד -- ןבירשעג םיא רע טָאה --- ךָאד טייז ריא;

 ענייר ענייש א !םלוע !עפ :רעטכעלעג עסיורג סָאד ןכַאמ אמתסמ ךָאד טעוװ ןוא

 טינ ,עלעדנעמ יװ ,ױזַא ןבילבעג זיא סע ןוא "!ןביילב סע ףרַאדַאב יױזַא !הרּפכ

 עדייב יד בוא; -- זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טלָאװעג טָאה ,םלוע רעד

 ןטמירַאב ַא ךיז ןבָאה ,לדוי ןוא עשטַאילק יד (ןבירשעג טָאה ןָאזעניד יו םירפס

 ,םירבח ענייז ןופ רָאג רעבָא ,ןומה םעד ןופ טינ ןעמָאנ רעד זיא ,טכַאמעג ןעמָאנ

 טנעייל ןוא טינ ייז טפיוק קלָאפ סָאד .שדוק ןושל ןיא םירבחמ ןוא םיליכשמ יד
 ,טנזיוט ןופ רענייא טײטשרַאפ ,רָאפ םיא טנעייל ןעמ ןעוו ,טסבלעז ןוא טינ ייז

 .ןוא דניירפ רעקידרעטעּפש סעצרּפ ,ןָאזעניד ,(=*װ"ַאא ךיז טלדנַאה ןירעד סָאװ

 ןענייז ,דימלת ןוא דיסח רעסייה סעלעדנעמ ,םכילע םולש ןוא ,דיסח רעטנערברַאפ

 ןביירש ןעמ ןעק יוװ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג טינ

 ךס ַא .ןיטשרַאפ סע לָאז "?טנזיוט ןופ רענייא; רָאנ זַא ,ױזַא ?ןָאגרַאשז; ףיוא

 טָאה ,ייז ןופ עקינייא ןוא ,גנוניימ ַאזַא טָאהעג ךיוא ןבָאה ?ןטסינָאגרַאשז , ערעדנַא

 רעד ןגעק טקידניזעג ןבָאה לָאז גורפ .ש וליפַא ,עלעדנעמ טינ זַא ,טכודעג ךיז

 -קעּפס יכדרמ וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג 1888 ןיא טָאה *עסַאמ יד, .עסַאמ-סקלָאפ

 ,ןָאגרַאשז ןביירש עלַא רימ רעכלעוו רַאפ ,עסַאמ יד, ,ןישטשָאמַאז לאיטלּפ ןרָאט

 ,רימ טגָאז טנייה .ןסייבנייא טינ (נ .ש -- רעדיל סגורפ טסייה סָאד) סָאד ןעק

 רטדעי ?ןצנוק םיא ןיא ןזייוו ןלָאז רימ ,ןָאגרַאשז םעד רימ ןביירש ,ךייא טעב ךיא

 -- ןצונ סעּפע רעדירב ערענעלק יד ןעגנערב ןביירש ןייז טימ לָאז זדנוא ןופ

 ,יינונ א רַאפ עשז סָאװ ...רסומ ייז ןענרעל ,ןטיז יד ןרעסעב ,רעלעפ יד ןכַאלסיױא

 ,(+**??עיזעַאּפ-למיה סגורפ ןיא ןעמ טניפעג רסומ ַא רַאפ סָאװ ,ןטיז א רַאפ סָאװ

 ,"טיזעָאּפ-למיה? רַאפ ןקָארשעג גורפ יו רעקיצניװ ךָאנ ךיז טָאה עלעדנעמ רעבָא

 ךָאנ זיא ץרּפ ."טנזיוט ןופ םענייא רַאפ, ןביירש וצ ןעוועג טּכער זיא ןדייז םייב

 ,307 יז ,1889 ,2 'ב ,קעטָאילביב-סקלָאפ טשידיי יד (*
 ,1809 ,ךניירפיזױה (**
 ,245 'ז ,1947 רעמוז ,רטטעלב-ַאװיי (***
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 ו

 ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ,ןטריטיצ ןיוש רעַירפ ,ןטשרע ןייז ןיא .ןעגנַאגעג רעטייוו
 רענעגייא ןיימ ןופ ,ןילַא ךיז רַאפ ביירש ךיא; זַא ,טרעלקיועד רע טָאה ,1888 רָאי ןיא
 ןרעכעה םעד ןופ רעזעל םעד ןָא לָאמ ַא ָאי ךיז ןָאמרעד ךיא ביוא ןוא ,ןגעוו האנה
 ,"ךַארּפש רעקידעבעל ַא ןיא ןזעלַאב זיא סָאװ ,רעד סע זיא ,לּפַאטש ןכעלטפַאשלעזעג
 רע -- ןגעוו האנה רענעגייא ןייז ןופ ,ןילַא ךיז רַאפ ןבירשעג טינ טָאה עלעדנעמ
 רעבָא טָאה רע .ץרּפ יו ,שיטסילַאודיװידניא ױזַא ןביירש ןייז ןיא ןעוועג טינ זיא
 -עייל ןקיזָאד םעד טָאה רע ןוא ,רענעייל ןימ ןרעכעה םעד טַאהעג ןעניז ןיא ךיוא
 -ניא םעד שידִיי וצ טניווועגוצ טָאה רע .ןצרּפ רַאפ טיירגעגוצ ,ןגָאז ןעמ ןעק ,רענ
 "יוה, רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןכוז וצ טנרעלעג םיא ןוא םלוע ןרעטנעגילעט

 ,טסנוק-סקלָאפ ןוא ךעלטרעוו-סקלָאפ רָאנ טינ ,טסנוק טכיוה ןוא *ןעקנַאדעג עכ

 ןרַאפ ןטיירגוצוצ עבַאגפיוא ןייז רַאפ ךיז טלעטשעג ןבָאה תמאב לָאז רע יו ױזַא
 -וצוצ ךיוא יו ,רענעייל-םכילע םולש ַא רָאנ טינ ,רענעיײל-ץרּפ ַא טרָאװ ןשידִיי

 עסיורג יד טָא טָאה עלעדנעמ .(*טרָאװ עשידִיי סָאד רענעייל-ץרּפ ןרַאפ ןטיירג

 -ויבעד טָאה רע רעדייא ךָאנ .טריפעג רעטייוו יז טָאה ץרּפ ,ןביוהעגנָא טעברַא
 "נָאּפסערָאק וצ ןביוהעגנָא טָאה רע יוװ ךיילג ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טריט
 ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא ןטעברַאטימ ןגעוו ןעמכילע םולש טימ ןריד
 שידִיי ןופ ןליצ ןוא ןגעוו עקידרעטייוו יד ןגעוו ןטכַארט וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 .שידִיי ןיא רוטַארעטיל רעד ןוא

 יו ,טָאה שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד ןֹופ גנוײנַאב יד ןוא גנורעכייראב יד

 טפרַאדעג ,ןעמכילע םולש וצ ווירב ענייז ןופ ןענעײלסױרַא סע ןענעק רימ טייוו

 ,םינינע עשידִיי לעיצעּפס זיולב טינ ןרירנָא ףרַאד יז (א :סָאװ ןיא טָא ןײטשַאב

 יּפָא ךיז ףרַאד יז (ב ;(**רעקלעפ ערעדנַא עלַא עגונ ןענייז סָאװ ,םינינע ךיוא רָאנ

 קיטסירטעלעב טימ רָאנ טינ ,טּפַאשנסיװ ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןשרָאפ טימ ןבעג

 -עג עשידִיי ןוא ללכב עטכישעג) עטכישעג קיטכיוו זיא טּפיוהרעד ,עיזעָאּפ ןוא

 ןייז ףרַאד רוטַארעטיל עשידִיי יד (ג סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד ןוא (***טרפב עטכיש

 ..ןסַאמ יד רַאפ רָאנ טינ ,םיליכשמ יד ןסָאלשעגנייא ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ טמיטשַאב

 זַא ,רענָאיצולָאװער ןוא יינ ױזַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא טקנוּפ רעטצעל רעד

 טדער סע ּוװ ,ףַארגַארַאּפ ןצנַאג םעד שיערבעה ןופ ןצעזוצרעביא יאדכ זיא סע

 : :םעד ןגעוו ךיז
 טעװ -- ןעמכילע םולש ובירשעג ץרּפ טָאה --- טעברַא עצנַאג רעזדנוא.;

 ,ןײטש .מ .ל גַאלֹרַאפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ךוב ןיימ ןיא םעד ןגעוו רעמ (5

 ,212--271 'זז ,1936 ,עגאקיש

 .18 יז ךיוא ,15 'ז ,עבַאגסױא רענליוו ,סעדער ןוא ווירב (5*

 ,989 יז ,2 'ב ,ןָאקיסקעל ןייז ןיא ןלייצרעד סנעזייר ןמלז .24--23 "וז ,טרָאד (55*

 / רעשידיי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ףיוא קוק ןרעדנוזַאב ַא טלָאמעד טָאהעג , טָאה ץרּפ זַא

 ערעלוּפָאּפ רָאנ ,שידיי ןיא קיטסירטעלעב ןייק טינ ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג ,רוטַארעטיל

 רעכעלבעטשכוב ֹוצ ַא ףיוא טיובעג זיא -- "עטכישעג עשידיי טפיוהרעד ןוא טפַאשנסיוװ

 סָאװ ,סָאד רָאנ ןסָארדרַאפ ןתמא רעד ןיא טָאה םיא .רעטרעװו סעצרּפ ןופ גנושטייטסיוא

 -פיוא ןַא קידנעייז :טּפַאשנסיװ ערעלוּפָאּפ טלעפעג טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 רעבָא ,קיטסירטעלעב רעד יװ ,גנוטיידַאב רעמ ןבעגעגוצ רשפא ריא רע טָאה ,רערעלק

 רע היארהו ,שידיי ףיוא רוטַארעטיל רעשירעלייצרעד ןגעק ןעיועג טינ ןפוא םושב זיא רע

 .ןעגנולייצרעד ,רעטעּפש יװ ױזַא ,טלָאמעד טקורדעג ןוא ןבירשעג ןיילַא טָאה
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 -גסיוו טימ רוטַארעטיל יד ןרעכײרַאב טינ ןלעוװ רימ ןענַאװ זיב ןייז טרעוו טינ ראג

 ןלעטש ןדירפוצ ךיז ןענָאק טינ ןלעוו רעדירב ערעזדנוא ןמז-לכ .קרעוו עכעלטפַאש

 ריא ןיא ןעניפעג טינ ןלעװ ייז ןמז-לכ ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד טימ תמאב

 בָאה ךיא ,ןצונ ןָא גנולייוורַאפ ַא רָאנ ןייז רוטַארעטיל יד טעוװ ,ןטיוו ןתמא םעד

 -רעמ ןיא) ןכַארּפש ערעזדנוא טזָאלרַאפ סָאװ ,םעד ןקידלושַאב וצ טכער ןייק טינ

 ףיוא טייצ ןייז ןעגנערבסיוא ןוא טָאירטַאּפ ַא ןייז ןָאק רעדעי טינ םורָאװ ,(לָאצ

 רעדנַא ןַא וצ ךיז ןדנעו וצ ןעגנוװצעג זיא שטנעמ ַא ביוא ןוא ,עבילסקלָאפ

 רע ,ןביילג וצ רעווש זיא ,ןעלקיװטנַא לעוטקעלעטניא ךיז ליוו רע ןעוו ,ךַארּפש

 וצ טיירג זיא רע ןוא .(**שידִיי ןענעייל וצ טייקכעלגעמ ןוא טייצ ןעניפעג ךָאנ טעוו

 -ּפַא עכעלטפַאשנסיװ שידִיי ףיוא ןביירש ןוא טעברַא רעד רַאפ ןײלַא ךיז ןעמענ

 "נָאק ַא ןעמכילע םולש טכַאמ רע .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל רָאנ טינ ,ןעגנולדנַאה
 ...עיגָאלָאיצָאס ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןגעוו רעכיב ןביירש ליוו רע :גַאלשרָאפ ןטערק

 רעשידִיי רעד ןופ טנָאזירָאה םעד ןכַאמ וצ רעטיירב ןעלטימ עלַא טימ טכוז רע

 סָאװרַאפ -- ןעמכילע םולש וצ רע טביירש -- טינ יײטשרַאפ'כ .,,רוטַארעטיל

 עיצַאנ ַא ןעד ףרַאד .,ןבעל-סקלָאפ (רעזדנוא) ןופ ןכַאז רָאנ (רימ ייב) טעב ריא

 תונכשב טבעל יז רעכלעוו טימ ,עיצַאנ רעד ןופ ןבעל ןטימ ךיז ןענעקַאב טינ

 ?םינפוא סנבעל ענײמעגלַא יד ןסיוו טינ ןעד יז ףרַאד ?(וברקב בשוי אוה רשא)

 סָאװרַאפ) ןוא ?סעגַארפ ענײמעגלַא יד טימ ןענעקַאב טינ ךיז יז לָאז סָאװרַאפ

 "?(תויטרּפ תולאשב) סעגַארפ ענעגייא עריא טימ רָאנ ןצענערגַאב (יז ריא טלָאז

 ןוא ךייה רעד ןיא ןסקַאװ לָאז שידִיי ףיֹוא רוטַארעטיל יד ןוא שידִיי זַא ,ליוו רע

 ,רענעייל רעד ןסקַאװ קיטסייג לָאז ייז טימ םענייאניא זַא ןוא --- ףיט רעד ןיא

 -סיוא טינ, זיא ,רע טביירש ,עיזעָאּפ רענעגייא ןייז ןופ קעווצ רעד ...קלָאפ סָאד

 ןפַאש וצ ,ןעלמיה עיינ ןענעפע וצ רָאנ ,ןסייוו עלַא סָאװ ,הצילמ ךרדב ןקירדוצ

 תונויער) ןעיידיא ענרעדָאמ טימ םיא וצ ןעמוק וצ ,ןפירגַאב עיינ קלָאפ םייג

 ,תמא; .."עטרעטלערַאפ ןוא עטלַא סָאד םיא ןלייצרעדוצרעביא טינ ןוא (םימידקמ

 יירד ןוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא ןענעייל ןפרַאד סע טעװ ,רע טגָאז ,רענעייל רעד

 ןוא ןליפניירַא ךיז רע טעװ רעפיט ץלַא ,ןענעייל טעװ רע רעמ סָאװ רעֶכָא ,לָאמ

 *עקַאט ךָאד ןעמ טניימ סָאד טָא ןוא -- טנעייל רע סָאװ ןיא ןטכַארטניירא

 ,רענעייל םוצ ןעמוקנָא ףרַאד רעביירש רעד יוװ ױזַא זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה ץופ

 זיא .רעביירש םעד ןיא -- קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא -- סרענעייל יד ךיז ןקיטיינ

 ןייז טינ רע רָאט .סקּוװ רעייז -- סקּוװ ןייז ,טייהיירפ רעייז --- טייהיירפ ןייז

 רע ןעוו ,ךיז טלּפירקרַאפ רע .טרָא ןייא ףיוא ןייטש ןביילב טינ רָאט ,ןדנובעג

 ,ומ רעטסקינייוװעניא ןַא זיא גנוצענערגַאב-ןיילַא יד ןדייס ,ןצענערגאב ךיז זומ

 ןבָאה ארומ טינ ןוא טגָאמרַאפ רע סָאװ ,ץלָא ןבעג זומ ,ןצרּפ טיול ,רעביירש ַא

 ענייז ןופ ןּפעש זומ רעטכיד ַא ןעמענ סע לָאז סע רעוװ ןייז טינ טעוװ רעמָאט

 ,תוקפס ןופ דוס םעד ךיוא ,תודוס עטטנגרָאברַאפ ענייז ןקעלּפטנַא ,ןלַאװק עטספיט

 א ןבָאה ליו רע ביוא ,ןעקנעשקעװַא ןצנַאג ןיא ךיז ןוא ,םיא ןרעטַאמ ייז ןעוו

 ,ךיא ןצנַאג ןייז ןבעגקעװַא טשינ רעבָא ןַאק רע .רוטַארעטיל רעד רַאֿפ טרעוו

 ןלעטש ערעדנַא ןופ ןוא טסקעטנָאק םעד ןופ רעֶבָא ,"תירבע, טייטש טסקעט ןיא (*

 רעדָא שידי רע טניימ "תירבע, טימ זַא ,ןעו וצ ןיא 'וירב עשיערבעה סעצרפ ןיא
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 רעקידנקירד ןייז ןופ ןביירש ןייז טימ ןיילַא ךיז ןזיילוצסיוא טינ טכוז רע ביוא

 .ןגעוו האנה (סנכיילג ןייז ןוא) רענעגייא ןייז ןופ טינ טביירש רע ביוא ,טייקמוטש

 עמַאס ןיא ןעמכילע םולש ןסיוװ ןזָאל וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ץרּפ טָאה רַאפרעד

 ןופ טינ טסייו סָאװ ,רענייא ,רעביירש-שידִיי ןימ רעיינ ַא זיא רע זַא ,ביײהנָא

 ךיז רע טנכער ,טנַאה ןיא ןעּפ יד טמענ, רע ןעוו סָאװ ,ַאזַא ,ןצענערג םוש ןייק

 .."ןטלעװ עלַא ןופ טמענ ןוא דנַאטשוצ-טימעג טענעגייא ןייז טימ רָאנ

 ןייז ןיא ןכוז וצ ךיז טניגרַאפ רע סָאװרַאפ ,טריקיטירק ףרַאש םיא טָאה ןעמ

 םעד טּפיױהרעד ,סרענעייל םעד טימ ךיז קידנענעכער טינ ,קורדסיוא-ןיילַא ןביירש

 -נַא ךיוא ,םכילע םולש רָאנ טינ ,דנַאטשוצ-רוטלוק ןקירעדינ ,סרענעיילישירדיי

 טָאה ,ליּפשיײיב םוצ }ױזַא .ןייז לחומ טנָאקעג טינ םיא סע ןבָאה סרעביירש ערעד

 ..רעבָא ,*טנַאלַאט סיורג טימ רעביירש ַא; רַאפ ןטלַאהעג םיא שטשולס םוחנ

 טלָאװ רע ןעוו ...ןביירש ןייז ןײיטשרַאפ טינ ןָאק ,טהנעטעג רע טָאה ,קלָאפ סָאד;

 טימ .(*"רענעייל ןימ רעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג רע טלָאװ ,שיערבעה ןיא ןבירשעג

 יד טָאה ,1901 ןיא לבוי סעצרּפ ןופ גנורעייפ רעד תעב ,רעטעּפש רָאי עכעלטע

 טול; .רענייז רערערַאפ ַא ךיוא ,ןאקצאי .י .ש טַאהעג םיא ֹוצ תונעט ענעגייא

 -ָאגרַאשז ַא ...ןייז טינ ץרּפ ןָאק ,ץילמה ןיא ןבירשעג ןאקצאי טָאה ,טנַאלַאט ןייז

 ,(=+"וטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא זיא ץַאלּפ רעקיטכיר ןייז ןוא רעביירש רעשינ

 רעדָא רעד ןוא ,זיא ץַאלּפ רעקיטכיר ןייז ּוװ ,טסּוװעג רעסעב טָאה ץרּפ רעבָא

 טָאה םַארגָארּפ ןשירַארעטיל-שידִיי ןייז ןיא ןטקנוּפ עטנַאמרעד יד ןופ רענעי

 טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד יד ןיא ןוא רעדיל יד ןיא ןליפ טזָאלעג ןיוש ךיז

 ,1889--1888 ןרָאי יד ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא

 יד טימ ןענעקַאב ֹוצ ךיז יאדכ זיא ,ייז וצ רעביא ןעייג רימ רעדייא רעבָא =

 ןיא ייז ןופ לייט ַא טַאה רע רעדייא .שידִיי ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוו

 ,ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא 8

 עידיי ףױא קרעוװ ענייז ןקורד ןָא טביײה רע רעדיײײא (ג

 יו ןייז רע געמ ,ןענעק ןעמ ףרַאד בױהנָא -- סרעביירש ןדעי --- סרעביירש ַא
 -טפירש ַא -- ץרּפ .ל .י יװ רעלעטשטפירש ַאזַא ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו .סַאלב
 -סיוא יאדכ סיוועג זיא ,געוו םענעטָארטעגסױא ןפיוא טינ טייג סָאװ ,רעלעטש
 ,געו םעד ףיוא טירט עטשרע ענייז טכַאמעג טָאה רע ןעוו ןוא יו ,ּוװ ,ןשרָאפוצ
 ןיא .רוד ןייז רַאפ ןוא ןילַא ךיז רַאפ ןענעכייצוצנָא ןביױוהעגנָא טָאה רע סָאװ
 ןייז ןופ דוס רעד לָאמ ַא ןגיל ןָאק ןרוּפש --- עטעייוורַאפ לָאמ טפָא --- ענייז
 ךיז ןעמ ןָאק ,טיירדרַאפ יו ,טיירדעג יװ ןייז געוו ןייז געמ .ןפַאש ןקידרעטעּפש
 רעד ףיוא זמר ַא ,שינערעהוצנָא ןַא סעּפע בייהנָא ןייז ןיא ןעניפעג וצ ןטכיר
 זיא קיטכיוװ סרעדנוזַאב רָאג .גנַאג ןקידרעטייו ןצנַאג ןייז ןופ עיניל-גַאזגיז
 עקידרעטעּפש יד ןוא קרעוו-טנגוי סעצרּפ ןשיוצ גנודניברַאפ ַא סעּפע ןכוזוצפיוא
 םעלבָארּפ יד ,גנודניברַאפ ןינע רעד .גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל ןייז ןופ סעזַאפ

 ָאװיי ןיא יכאלמ .ר .א טל טריטיצ) 141 'ז ,1896 ,עשרַאװ ,ןמזה ךובלמַאז (*
 | | .(227 'ז ,1950 ,רעטעלב

 (224 '1 ,טרָאד ,יכאלמ .ר .א טול טריטיצ) א"סרת ,לולא ,ץילמה (**
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 ,ןטקנוּפ עטסרעווש יד ןופ רענייא גנושרָאפ-ץרּפ רעד ןיא זיא טייקכעלטייהנייא ןופ
 -ַאב טָאה רע סָאװ ,ןטנעמורטסניא-ךַארּפש ענעדיישרַאפ יד וצ תוכייש ןייז וליפא
 רע זַא ,רימ ןסייוו ,ליּפשייב םוצ ױזַא .רָאלק ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ זדנוא זיא ,טצונ

 רעביירש-ישידִיי ַא ןרעוװ לָאז רע יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג גנַאל ךיז טָאה
 רעשיערבעה ַא ןייז וצ ןעוועג ,טזייוו סע יוװ ,ביײהנָא ןיא זיא עיציבמַא ןייז .טינ רעדָא
 טָאה יװ .ןביירש שיליוּפ ןגעוו רָאג טמולחעג רע טָאה טייצ עסיוועג א ;ררושמ
 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,רעדיל יד וצ ,גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטלַאהרַאפ ךיז רע

 רעדייא ,שידיי ףיוא ןבירשעג רֶע טָאה קרעוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ?שידִיי ףיוא ןבירשעג
 ןיא ןוא קעטַאילביב-סקלָאפ רעשידִַי רעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןביוהעגנָא טָאה רע
 רַאפ סָאװ ?ןרָאי רע80 ףוס ןופ סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא ןכַאנַאמלַא ערעדנַא
 יד ןשיװצ --- דיישרעטנוא ןַא ןעוועג זיא יצ ןוא -- ןעוועג זיא דיישרעטנוא ןַא
 יד ןוא ,טקורדעג טינ רעבָא ,ןבירשעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,ןזרעפ עשידִיי
 ןוא ?1875 ןיא ןיוש ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,םיריש עשיערבעה
 / -רַאפ וצ ןביױהעגנָא 1888 רָאי ןיא טָאה רע סָאװ ,שידַיי ףיוא קרעו יד ןענייז
 ןוא -- קרעװו ,עטכעלטנפערַאפ טינ ,עקידרעירפ יד ןופ שרעדנַא ןעוועג ,ןכעלטנפע
 ?ןענַאטשַאב טײקשרעדנַא יד טָא זיא סָאװ ןיא ,ָאי ביוא

 ,ןטכיײלַאב ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןטקנוּפ עטסקיטכיוו יד ןופ עקינייא ןענייז סָאד

 ןרָאי עשלגנִיי יד ןיא ןיוש רע טָאה ,תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד ןיילַא רע יו
 םעד; ףיוא "לדיל ַא ןכַאמ, וצ סעקינהרבח עסייוו רעשטשָאמַאז יד ?ןפלָאהעגטימ,
 ,"עטתינולּפ סלעטירטָאמט

 .תונורכיז ענייז ןיא רע טריטיצ רעדיל-שידִיי עטשרע עמַאס ענייז ןופ סנייא
 טלָאמעד רע זיא שיליוּפ ןיא) ללכב רעדיל עטשרע ענייז ןופ סנייא ןעוועג זיא סָאד

 .ןביירש טנעקעג טינ ךָאנ רעדיל עשילוּפ ןייק רע טָאה ,ךַאװש רעייז ךָאנ ןעוועג
 -ַאמ יװ ,יוליע ןַא רַאפ טמשעג ןוא שרדמ-תיב רעשטשָאמַאז ןיא טנרעלעג טָאה רע
 -- לָאמ ןייא ןוא; .הלכשה טימ טקעמשעגנָא ןיוש ןעוועג זיא רע שטָאכ ,שינ
 "רָאג ןופ סייוו ,"שינרָאג ןופ רעלק סָאװ ,*שינָאמ, יוליע ,ךיא --- רע טלייצרעד

 ןגעקַא טירט רעה ךיא ..ּפערט יד ןופ ּפָארַא ילפ ,ךעלטנגייא --- ףיול ,'שינ
 רעטסלטימ רעד ןופ טירט יד ןעוועג ןענייז סָאד ..."עקנילפ ,עטכייל --- ףױרַא טירט

 "גוט יד ףיוא ןענעגעגַאב טפָא ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ ,רעטסעווש יירד יד ןופ

 בילוצ ןדיימוצסיוא ןָא יז רע טבייה רעטעּפש לסיב ַא .זיוה רעייז ןופ ּפערט עלעק

 .ךעלכיב עשיליוּפ ןענעייל ,בגא ,םיא טנרעל עכלעוו ,רעטסעװש רערעטלע ריא
 ?טסייה יו :ךעלווירב עמייהעג לדיימטסניד ןטימ (עלעטימ יד) םיא יז טקיש;
 ןעוו --- רעטייוו רע טלייצרעד -- טנעמָאמ ןשירעפיטש ַא ןיא, ןוא *?שטייט סָאװ
 ,ןסיוו וצ ןָא טינ ךעלטנגייא ךָאנ ביוה ךיא רעכלעוו ןופ ,עזומ עשירעפיטש יד
 ;ןעמַארג ןיא ריא ךיא רעפטנע ,טלַאּפַאב

 ?טשוקעג ךיד בָאה ךיא ?הנעט ַא רימ וצ טסָאה
 .ןועגש א ןעוועג זיא'ס ,ביולג

 ,אולס ןב ירמז ןופ קוביד ַא רעכיז
 ...ןָארעד ןעגנַאגַאב ךימ טלָאװ ךיא

 ...אולס ןב ירמז ןופ קוביד ַא רעכיז ץנַאג
 .ףושיכ רעד זיא ןייד טשינ ,ביולג
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 ,ןועגש רעד ,קירוצ רע טמוק רשפא ,טרַאװ

 (*.,ֿבעוימ ךיא ןיב רעבָא לייוורעד

 .רעדיל סענייה טנעילעג טַאהעג טלָאמעד ןיוש ץרּפ טָאה ,טזייו סע יוװ |

 טייצ רעכיילג וצ .דיל םענופ תורוש יד ןשיװצ טבעווש לדנח-ענייה ַא סעּפע

 -זעוורענ ןייז ףיוא קנוװ ַא םעד ןיא ןַארַאפ ןיוש ,דיליץרּפ ַא רעבָא ןיוש סע זיא

 ױזַא זיא סָאװ ,חסונ-דייר םוצ טייקטנעָאנ רעד ףיוא ךיוא ,טייקצרוק רעטקַאהעגּפָא

 -עגניירַא דיל סָאד רעטעּפש רע טָאה טסיזמוא טינ .ןצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 טָאה טסיזמוא ןוא ,(1901) ןטפירש ענייז ןופ עבַאגסיוא-ייליבוי רעד ןיא ןעמונ

 סָאװ רָאנ ןייז ןגעוו ןבירשעג ןוא תונורכיז יד ןיא ךיז טנחעג ,טלקערבעג ךיז רע

 ןיימ ייב רעטעּפש בָאה ךיא סָאװ ,םירוענ תאטח; ַא :"ןעמַארג ןיא רעפטנע, ןטריטיצ

 -רַאפ עבַאגסיױא-םועליבוי ַא ןיא ,רעדייל ,ןוא טכיררַאפ קרַאטש ,ןענופעג רעטעפ

 -רַאפ סע טָאה רע סָאװ ,ןרעױדַאב וצ הביס ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ,"טכעלטנפע

 רעדיל ערעדנַא ךס ַא ןופ ,רעסעב טינ ךיוא שטָאכ ,רעגרע טינ זיא סע ;טכעלטנפע

 | .ארעצנַאמָאר עירעס-טנגוי ןייז ןיא

 .ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא ,ןבירשעג סע טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא רע טלַא יו

 בייהנָא ןיא םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז רעדייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,רָאלק רעבָא זיא'ס

 -עג רע זיא הנותח רעד וצ ,רעטכָאט סדלעפנטכיל טימ טכַאמעג הנותח ןרָאי רעס

 זיא ,רעירפ ןבירשעג רע טָאה ןזרעפ עטריטיצ יד ןוא (**טלַא רָאי 20--18 ןעוו

 ןרָאי רע70 בייהנָא עמַאס ןופ זיא ,רע60 ףוס ןופ טינ ביוא ,ןעמַאטש ייז זַא ,רָאלק

 רָאנ טינ ,ןביירש וצ ווּורּפ רעטשרע ןייז רשפא ןעוועג סָאד זיא ױזַא ביוא ןוא

 -טנגוי ןייז ,רעטבילעג .י 'רד טול ...שידִיי ףיוא ןזרעפ ,ןביירש ערעדנַא ןפלעה

 ,תיציצ עיולב ןגעוו דיל קידעמַאלפ ַא; ןעוועג ןבָאה דיל טשרע ןייז לָאז ,דניירפ

 סָאד ."םידיסח ענייז רַאפ טריפעגנייא טלָאמעד טָאה יבר רעניזדַאר רעד עכלעוו

 "רעד רעטייוו .גרעבנגייפ לחר טלייצרעד רעטבילעג .י 'רד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה

 ךָאנ (ץרּפ) רע טָאה רעטעּפש; זַא -- ןעמָאנ סרעטבילעג ןיא ךיוא --- יז טלייצ

 ןעוועג , ןיוש טלָאמעד זיא דניירפ-טנגוי סעצרּפ ,"רעדיל-עביל יירד ןבירשעגנָא

 רעמיצ ןייא ןיא טניווװעג רע טָאה ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא טנעדוטס ַא

 עדייב ייז ןבָאה ,הלכ ענייש ַא רעייז טַאהעג טָאה רענעי ןוא ,טנעדוטס ַא ךָאנ טימ

 רע ןוא ,רעדיל יד ןבירשעגנָא טָאה ץרּפ ,לרָאּפ ןגנוי םענופ עביל יד ןעגנוזַאב

 רעד טָא טימ ,ןונ ."ןעגניז וצ ףיוא םינוגינ יד טסַאּפעגוצ טָאה (רעטבילעג)

 םעד ףיוא ןזרעפ ןיא עריטַאס ַא ןעוועג ןבָאה לָאז דיל טשרע סעצרּפ זַא ,גנוניימ

 .טַאלג טינ סעּפע זיא --- תיציצ עיולב ןינע םעד ןיא וטפיוא סניבר רעניזדַאר

 זיא ךָאנעה ןושרג 'ר יבר רעניזדַאר רעד ןכלעוו ןיא ,לרפס סָאד ,תלכת ליתּפ

 ןוא תופנכ עברא ןיא ןטכעלפוצנייא גנורעדָאפ רעד טימ סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ

 זיא .(1888) ח"מות ןיא טשרע ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא ,תיציצ עיולב תילט ןיא

 טלָאװ ,1888 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא ןבירשעג ןבָאה עריטַאס ןייז לָאז ץרּפ וליפא ןעוו

 סָאװ ,הביס רעטושּפ רעד בילוצ דיל שידִיי טשרע סעצּפ ןייז טנָאקעג טינ סע

 .34 'ז ,1895 ,3 ,קעטָאילביב רעשידיי ןיא ןעגנורעדנע עניילק טימ טכעלטנפערַאפ (*

 ןעוועג ץרּפ זיא ,500 יז ,(עבַאגסיוא עטשרע) 1917 ,ןָאקיסקעל סנעזייר .ז טיול (5*

 טַאהעג הנותח לָאמ ןטשרע םוצ ץרּפ טָאה סקאליץרּפ .ר טיול ,הנותח רעד וצ טלַא רַאי 0

 .44 'ז ,1935 ,עשרַאװ ,ןצרפ םורַא ןעגנורענירעד עריא עז ,"רָאי 18--17 ייב
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 ףיױא ןורעפ ןבירשעג ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,רע טָאה ןרָאי רע70 יד ןיא ןיוש
 עטריטיצ סָאװ רָאנ יז ךיוא ,בגא ,טקיטעטשַאב ,ױזַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,(ישידיי
 רעטבילעג .י 'רד ןופ ןעמָאנ ןיא טכַאמעג טָאה גרעבנייֿפ לחר סָאװ ,גנולייטטימ
 ץרּפ ןעוו ,עשרַאוו ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז יז ."רעדיל-עביל יירד. יד ןגעוו
 סָאד ןוא -- טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד ןיא טצעזַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה
 -עג טלָאמעד ןיוש טָאה רע זַא ,רָאלק זיא .1876--1875 ןרָאי יד ןיא ןעוועג זיא
 -- ןטריטיצ רעירפ -- םעד ןופ ןסייוו רימ יוװ ןֹוא .שידִיי ףיוא ןזרעפ ןבירש
 טָארוקַא רעבָא .ןָאטעג רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ סע רע טָאה ,"ןעמַארג ןיא רעפטנע;
 ,טינ ץלַא ךָאנ רימ ןסייוו ,שידִיי ףיוא ןזרעפ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו
 יד ןיא (טקורדעג טינ ןוא) ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשידִיי יד ןשיווצ
 בײהנָא רעד זיא סָאד .טריטַאד זיא סָאװ ,סגייא רָאנ ןַארַאֿפ זיא ןרָאי רעס
 טנַאדרָאג בייל הדוהי ןופ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,גנוצעזרעביא רעיירפ רעד ןופ
 ,עיזעאפ עשיערבעה +ץרַאװש .י .י ןופ שידִיי) די לש ןוצוק עמעָאּפ רעטמירַאב
 גנוצעזרעביא רעד ןופ טסקעט רעד .(2320--296 'זז ,1942 ,קרָאיײוינ ,עיגַאלָאטנא
 יז ןעוו ,יורפ רעטייווצ ןייז ,ןענעלעה וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא ךיז סניפעג
 זיא ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד ןעוו ,רָאי סָאד ןוא --- הלכ ןייז ןעוועג זיא
 ריא ןיא טלעפ סע .עכעלטרעוו ןייק טינ ,עיירפ ַא זיא גנוצעזרעביא יד ,,(7
 ללכב .('דכו *יפוד ךל יפוי ,הלפת ךל הרות וה;) טײקידװעליּפש-טרָאװ סנָאדרָאג
 טינ רָאג זייונלעטש ןוא טַאלג ןעמַאנסיוא עניילק טימ ןזרעפ יד ןענייז רעבָא
 ;ןליּפשיײב רָאּפ ַא ןענייז טָא .טכעלש

 זןבעל ןייד זיא טנַאקַאב (?מעוו) םיא ,יורפ עשידיי
 ןריולרַאפ וטסרעװ ליטש ,ןריובעג וטסרעװ ליטש
 -- ןבערטש ןייד ,גנונעּפָאה ןייד ,רעיורט ןייד ,דיירפ ןייד
 .ןריורפרַאפ ס'טרעוו ריד ןיא ,ףיוא ס'טמַאלּפ ריד ןיא

 ,טסינעג רעדעי ןעוו ,טבעל רערעדעי ןעוו
 ,(טיג) טוג זיא ןדעי ןעוו ,טלעוו רעיירפ רעד ףיוא
 .טסניד עקיביײא ןַא ,..רעטצניפ ,ךעבענ ,ריד זיא
 .טירט ןייק וטסכַאמ בלעוועג ןופ ,בוטש ןופ

 ר ר ר א ראס טא ראו יע יא יא א א או א א א

 ?ןייש טסיב'ד זַא ,טפלעה סָאװ ?ליפעג ןייד גיוט סָאװ
 ?טנַאה יד ךָאנ טכַאמ ,ןגיוא יד ןעעז סע סָאװ זַא

 ,ןזרעפ ןיא ןבירשַאב ןבָאה סע לָאז רע זַא ,טינ טלייצרעד רע ..."!דובכ סיורג טימ טינ ,טריפעגסיורַא ףיוש סייוו ןעמ ...םימשה ףוע --- ירפ רעד ןיא .טכַאנײב ןירַא ךיז רע טעבנג זועמ ףקֹות רתיל ?תיבה-לעב ןייק ןבײרטסױרַא טינ ךָאד טעוומ ,זױה ַא טָאטש ןיא ךיז רע טפיוק -- ןוחצינ לעב ַא ןוא ,שטשָאמַאז ןייק ןײרַא אקווד ליוו (ןפור םיא ןעמ טגעלפ יוזַא) "תלכּת ןופי ךָאנעה ןושרג 'ר, :טלייצרעד ץרּפ .שטשָאמַאז ןיא ךָאנעה ןושרג 'ר ןיבר רעגיזדַאד םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,דָאיּפע ןַא סעּפע ץרפ טנַאמרעד תוגורכיז עגייז ךיא (*
 ,23--22 'וז ,1927 ,רעבָאטקָא--טסוגיוא ,רעטעלב-ָאװיי (**
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 ,ןח ןייד זיא דניז ַא ,טכַאלרַאפ זיא ליפעג ןייד
 .דנַאטשרַאפ רעד שירַאנ ,רעלעפ ַא טייקיעפ ןייד

 טא רראאא ראאא יאֲאא ראא יא יא יא יהא ואתה "א א טא ר ר א

 ,ןגױא יד ֹוצ ךַאמ !רעיילש ןטימ ךיד קעדרַאפ
 .רעש רעד רעטנוא רָאה ענעדייז יד גייל
 ,ןגױלפעגקעװַא ןענייז טנגוי ןייד ,טייהיירפ ןייד
 .רעמ טינ ייז טסעז וד ,ייז ןופ טינ טס'רעה וד

 סָאד בוא זַא זיו ֹוצ גונעג ,ריִמ ךיז טכוד ,ןענייז תורוש עכעלטע יד

 יו ,"ןזרעפ עשידִיי סעצרּפ ןופ עבָארּפ עשיטנעטיוא עטשרע יד; ןייז וליפא לָאז

 ךיא עמעָאפ עטשרע סעצרפ וצ ריפניירַא ןייז ןיא (ןעזייר ןמלז) .ר .ז טניימ סע

 רעד ןיא ןוא ,ןעּפ רעשיטעָאּפ ןייז ןופ עבָארּפ עטשרע יד טינ סע זיא ,(*זעידִיי

 רעירפ -- רעד לייוו ,עבָארּפ עשיטנעטיוא עטשרע יד טינ ךיוא סע זיא ןתמא

 ענייז ןופ טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,?ןעמַארג ןיא רעפטנע, --- רעטריטיצ ןיוש

 "עג ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,זיא רע ןוא ,שיטנעטיוא גונעג זיא ,תונורכיז ענעגייא

 ץרפ ביוא ןוא .ןרָאי רע60 ףוס טינ ביוא ,רע70 ביײהנָא עמַאס ןיא ןרָאװעג ןבירש

 ןעוועג זיא רע ןעו ,שיערבעה ןביירש וצ ןבױהעגנָא ,רעטבילעג 'רד טיול ,טָאה

 ןביהעגנָא רעטעּפש ךס ןייק טינ רע טָאה ,1866 םורָא ה"ד ,לגנַיי קירָאי 14 ַא

 .שידָיי ףיוא ךיוא ןזרעפ ןביירש וצ

 "רַאפ זיא ,ןרָאי-טנגוי יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןזרעפ יד ןופ לייט ַא |

 ןייק ןרָאװעג ןענופעג טינ ןענייז גרעבטלַא דניירפ ןייז ייב וליפא .ןעגנַאגעג ןריול

 וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ןענייז סע סָאװ ,יד טּפיוהרעד ,ערעדנַא ,ייז ןופ סעיּפָאק

 רעשטשָאמַאז ענייז ןופ ןורכיז םעד ןיא ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז ,םינוגינ ייז

 םענעי רעדָא םעד ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפירשּפָא ןיא רעדָא דניירפ ערעדנַא ןוא

 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ייז ןענייז טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,טכוזעגּפָא ייז ןופ

 -עגּפָא טָאה (1931 ,ענליוו ,ןּפַאש ןוא ןבעל ,ץרפ ךוב זייז ןיא) ליזיימ ןמחנ

 -עגוצ טיוט ןייז ךָאנ ןבָאה דניירפ סעצרּפ ייווצ סָאװ ,רע'דיל עקידנגלָאפ יד טקורד

 : :ןענָאזעניד בקעי וצ טקיש

 רעדָא -18 סקעז ןיא (גנונעדרָא רעשטשָאמַאז) קידנַאשזַאּפ רעשטעָאמַאז 1

 .ךעלטיּפַאק עקידתורוש 5

 .סעפָארטס עקידתורוש-8 סקעז ,(ןיק ןופ ןוגינ ןטימ) ןייז טינרָאג לָאז ךיא

 .סעפָארטס עקידתורוש-8 יירד ,(לידבמה ןופ ןוגינ ןטימ) הריתי המשנ יד 3

 .סעּפָארטס עקידתורוש-4 ףלעווצ ,דילגיוו סָאד 4

 טימ םענייאניא עשוהי הנוי רעדורב סעצרּפ טָאה ןליזיימ .נ רַאפ ךָאנ רעִירפ

 עטנָאמרעד יד ץוח טכעלטנפערַאפ (1920 לירּפַא ,סטרעוורָאפ ןיא) תונורכיז ענייז

 :רעדיל
 .תורוש קיצנאווצ ,םיאתש 5

 ,תורוש 28 ,(ןעדַאפדלָאג ןופ טעברַאעגרעביא) קילארשי 6

 ,(יקסנירַאמַאק ןשיסור ןופ ןוגינ ןטימ) (*עיקרד אתוכלמכ אעראד אתוכלמ .?

 | ,תורוש 4

 ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןיא ןיײרַא דיל סָאד זיא חסונ ןרעדנַא ןַא לסיב ַא ןיא (+*

 ,1920 ,קרָאי-ינ ,"שידיי, גַאלרַאפ ןיא עבַאגסיואיץרּפ רעד
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 ;ךיז טניפעג ,142--142 'זז ,1 ,תורוד עשירַארעטיל יירד סנָארטיצ .ל .ש ןיא

 רעקיבלעז רעד .ןעמָאנ ַא ןָא ,סעפָארטס עקידתורוש-4 ייווצ ,דיל ץרוק ַא 8
 -סקעז ַא סעצרּפ לָאמ ַא טרעהעג ןדִיי רעשטשָאמַאז ןטלַא ןַא ןופ טָאה ןָארטיצ .ל .ש

 | ;ןעמָאנ ןטימ לדיל קידתורוש

 .(50--49 'מונ ,1925 ,עשרַאו ,רעטעלב עשירַארעטיל) לרעדיינש סָאד 9
 ,הלכ ןייז ןעוועג זיא יז ןעוו ,םיובלגניר ענעלעה וצ ווירב יד ןופ םענייא ןיא

 לייט ןטשרע םעד ןֹופ גנוצעזרעביא עשידִיי עטנַאמרעד רעירפ ןיוש יד ךיז טניפעג
 :עמעָאּפ סנָאדרָאג .ל .י ןופ

 ,דוי לש וצוק 0
 .ר .ז טָאה (7 רעבָאטקָא---טסוגיוא) רעטעלב- אוי רעמונ-ץרּפ םעד ןיא

 :טכעלטנפערַאפ

 רעקילדנעצ ןיא עמעָאּפ עשיריטַאס עגנַאל ַא (*תמא ענעסימשעג יד .1
 ןוא ,סעפָארטס עקידתורושי6

 .שינָאמ ןופ חסונ ןטסטלע םעד 2

 ןענייז ייז ןגעוו סָאװ ,רעדיל ייווצ ןבעגוצ טפרַאדעג ךָאנ ןעמ טלָאװ וצרעד
 רע90 יד ןיא ,רעטעּפש טשרע ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ייז שטָאכ זַא ,תועידי ָאד
 רעשידַיי רעד ןיא טריטויבעד טָאה רע רעדייא ךָאנ ןבירשעג ייז ץרּפ טָאה ,ןרָאי
 :ןענייז סָאד .שינַאמ טימ רוטַארעטיל

 ,1891 ,1 ,קעטַאילביב רעשידַיי ןיא טכעלטנפערַאפ) לאקזחי איבנ רעד 3

 ןוא (ןרָאי רע80 בייהנָא ,יזנכשא ,פ טיול ,ןבירשעג רעבָא

 -רָאפ ,1895 ,ארימח לכ רעטצעלב-בוט:םוי ןיא טקורדעג) סנירָאטײנ יד 4
 ,(1887 ןיא גרעבטלַא עניליױּפ רַאפ די-בתכ ןופ טנעיילעג

 -כרוד ןבָאה רעדיל ןופ ןטנַאירַאװ רעדָא רעדיל עקיזָאד יד ןופ ןטסקעט יד

 ,סעמעָאּפ יד ןופ עקינייא סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק .זיא .םילוגליג ײלרעלַא טכַאמעג
 ןייא יו רעמ ןבָאה ,ןָאזרעּפ ןייא ןופ יװ רעמ ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןענייז סָאװ
 רימ יו ,טמַאטש רענייז חסונ ןייא .הריתי המשנ דיל סָאד ,רעגייטש א ;חסונ
 ענייז ןיא טלייצרעד ןיילַא רע יוװ .עשוהי הנוי ,רעדורב סעצרּפ ןופ ,ןעזעג ןבָאה
 ןוא ןכַאז עקינייא ןעמונעגנעמַאװצ ןוא ימ יד ןבעגעג; ךיז רע טָאה ,תונורכיז
 ךָאנ זיא חסונ רעטייוצ רעד .?סעידָאלעמ יד ןופ ןטָאנ יד ןביירשנָא טזָאלעג
 עשרַאװ ןיא ןענָאזעניד בקעי וצ ,ןסייוו רימ יװ ,ןרָאװעג טקישעגוצ טיוט סעצרּפ
 טָאה ,טליײצרעד עשוהי הנוי יװ .דניירפ רעשטשָאמַאז ייווצ סרעטכיד םעד ןופ

 םעיינ א רעטנוא ןוא םערָאּפ רעטעבראעגרעביא ןא ןיא ,טקורדעגּפָא רעטעּפש (*
 טביירש תמא יד ,1892 ,עשרַאוו ,עיזעָאפ גנולמַאז רעניילק סצרּפ ןיא (המלש אסכ) ןעמָאנ
 יד ןופ ענייא ןיא "תמא, לייוו רָאנ ,ןדייר יוזא ןדיי ןלָאז ןלױּפ ןיא לייו טינ ץרּפ
 .טרעדנוװ טסיזמוא ןוא ,עמעַאפ רעד ןיא ןרירוגיפ סָאװ ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ עשירָאגעלא
 עבאגסיוא רעינ רעד ןופ דנַאב ןט10 םוצ ריפניירַא םעד ןיא יקסנַאשַאטַאב בקעי ךיז
 ,סערייאיסָאנעוב ןיא עיצקַאדער ןייז רעטנוא סױרַא זיא סָאװ ,קרעוו עלַא סעצרּפ ןופ
 ,רָאלק טינ ,בגא ,זיא רימ .תמא ענעסימשעג יד טסייה עמעָאּפ סעצרּפ סָאװרַאפ- ,4
 עטשרע יד ךעלניישרָאװ זיא ,תמא ענעסימשעג יד זַא ,טביירש רע ךמס רעסָאװ ףיוא
 ."שידיי ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,עמעָאּפ
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 ןופ טָאג טגָאז עמַאמ יד ןעװ ,טכַאנרַאפ ףיוא, הריתי המשנ יד ןבירשעג ץרּפ
 וצ ןוא בירעמ ןענעװַאד וצ טַײצ ןיוש זיא סע זַא ,טגָאז עטַאט רעד ןוא םהרבא
 המשנ ןופ רעטרעוו יד טסַאּפעגוצ רע טָאה לידבמה ןופ ןוגינ םוצ .הלדבה ןכַאמ
 זַא ,טלעטשעגסיוא ױזַא עקַאט חסונ סעשוהי הנוי ןיא זיא דיל סָאד .(*"הריתי
 ,חסונ םעד ןיא ווו ,טרָאד .?ידבמה ןופ ןוגינ םעד טימ ןעגניז ןזָאל ךיז לָאז סע
 ןייא ןיא ןבעגעג רעטרעװ יד ןרעוו ,ןענָאזעניד וצ ןרָאװעג טקישעגוצ זיא סָאװ
 ,תורוש ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא רעדורב סעצרּפ ייב ייז ןענייז ,הרוש
 ,טבעלעג גָאט ַא בָאה'כ; :ןדיישרעטנוא ָאד טסקעט םעניא ןענייז םעד ץוח ַא
 ךיז טנעייל חסונ סעשוהי הנוי ןיא ;טנַאירַאװ-ןָאזעניד םעד ןיא טייטש ,"טורעג
 ןיא "געוו רעדעי טעשזדָארגרַאפ, ןופ ."טורַאב טבעלעג גָאט ןייא בָאה ךיא; :סע
 טרָאד וװ ןוא ,"טעקדָארגרַאפ, -- ןטייווצ םעד ןיא טרעוו טנַאירַאװ ןטשרע םעד
 זַא; :ָאד טייטש ,"ןדנוװ עקיטולב ןיא טציירקעגמורַא ךימ טָאה ןעמ זַא, טייטש
 -נוא רעד זיא רעסערג ךָאנ .?ןדנוװ עקיטולב ףיוא טײרקעגמורַא ךימ טָאה ןעמ
 טקישעגוצ זיא סָאװ ,חסונ םעד ןיא ,תורוש עכעלטע עטצעל יד ןיא דיישרעט
 ;ױזַא (טלעטשעגסיוא ןענייז ןוא) ךיז ייז ןענעייל ,ןענָאזעניד וצ ןרָאװעג

 ךיז ןשיװצ ייז ?ךימ רע טזָאלרַאּפ סָאװ
 .טלעוו רעצנַאג ןייז טימ טלייטעצ ךיז ןבָאה
 ,טרָא ןַא ןעעז ךיוא טרָאפ רימ רע טעװ רשפא
 ,טלעצעג םערָא ןיימ ןייטש לָאז'ס ווו

 :חסונ סעשוהי הנוי זיא שרעדנַא

 ?ךימ רע טזָאלרַאפ סָאװ
 ךיז ןשיוװצ ייז
 .טלעוו ןייז טימ ךיז טלײטעצ ןבָאה
 .טרָא ןַא ןבעג ךױא רימ רע זָאל
 .טלעצעג ןיימ ןייטש לָאֹז סע ווו

 זיא סע ןוא ,רעדיל ערעדנַא ןיא ךיוא ָאד ןענייז תואחסונ-יוניש עכלעזַא
 סנייא ץלַא .טינ -- רערעסָאװ ןוא שיטנעטיוא זיא טסקעט רעסָאװ ,ןגָאז וצ רעווש
 ןופ בייהנָא םעד ןריזירעטקַארַאכ וצ ףיוא לַאירעטַאמ זדנוא ייז ןביג רעבָא
 .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא געוו סעצרּפ

 היא סע רעבָא ,טנַאקַאב טינ זדנוא ןענייז רעדיל יד ןופ סעטַאד עיונעג יד
 שינָאמ-ברע ןוא ירַאפ יד טָא ןופ ערעסָאװ ,ןעמיטשַאב וצ ךעלגעמ ,ךיא ביולג
 ןיא --- ערעסָאװ ןוא רע70 יד ןיא ,רימ ןגָאז ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז רעדיל
 .רע80 טפלעה רעטשרע רעד

 -טפירש עשיערבעה ערעדנַא עקינייא יוװ ױזַא ,ץרּפ זיא ןרָאי רע70 יד ןיא
 ןשיטַארקַאמעד-שיטסילַאיצַאס ,ןלַאקידַאר םעד ןופ ןעוועג טּפַאכרַאפ ,סרעלעטש
 ןסייהעג טָאה סָאד יװ ,רעדָא ,םזיקלָאפ ,םזינַאמוה ,ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןוא
 עירעס רעד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוו ,סע טעז ןעמ .םזיוויטיזַאּפ ,ןלױּפ ןיא
 "עג טָאה ץרּפ סָאװ ןוא ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ןענייז סָאװ ,רעדיל עשיליוּפ
 ךעמ ןעוו ,סע טרעוו רערעלק ךָאנ .ןרָאי רע70 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןבירש

 ,1920 לירּפַא ןטס26 ,סטרעויוָאפ (*
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 רעטייוצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,םיריש עשיערבעה יד טנעייל
 .רעדיל עשיערבעה יד ןשיווצ ייס ,עשיליוּפ יד ןשיוװצ ייס .ןרָאי רע70 טפלעה

 זַא ןכוז סעצרפ ךיז טליפ סע ּוװ ,ענױזַא ,ןעזעג רעַירפ ןבָאה רימ יוװ ,ָאד ןענייז
 ,(*טייהיירפ ןוא טייהכיילג ןגעוו ןעמולח ןכעלטנגוי ןייז רַאפ קורדסיוא

 עשידִיי ערעדנַא ךס ַא ייב יװ ,םיא ייב ןעוועג זיא גנומיטש ערעדנַא ןַא רָאג
 -ַאּפסעד רעד רָאג זיב טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה סע ,ןרָאי רע80 יד ןיא ,סרעביירש
 ןוא רעגרע ץלַא ןרעו ןיא ןטלַאהעג טָאה עגַאל עשידִיי יד ,דנַאלסור ןיא םזיט

 -גומיטש ןבָאה :ןעמָארגָאּפ עכעלרעדיוש יד ןכַארבעגסיױא ןענייז סע זיב ,רעגרצ
 ךוא ,ץנעגילעטניא עשידִיי יד ןּפַאכרַאפ וצ ןביוהעגנָא הטרח ןוא הנושת ןופ ןעג
 רע70 יד ןיא ןעװעג ןענייז סרעייטשרָאפ עשיּפיט עריא יװ ,ןייז וצ טָאטשנָא
 ןעקנוועג רעפיט ןוא רעפיט ץלַא יז זיא ,רענָאיצולָאװער ןוא שיטסימיטּפָא ,ןרָאי

 -ַאניטסעלַאּפ ,שיטסילַאנָאיצַאנ קרַאטש ןרָאװעג קיטייצכיילג זיא ןוא ,תובצע ןיא
 ףיוא -- טָאה עזָאפרָאמַאטעמ עקיזָאד יד ,טמיטשעג שיטסיקלָאפ רעדָא שיליפ

 ןייז טלייצרעד סע יװ ,ץרּפ ,ל .י ךיוא טכַאמעגכרוד -- רעגייטש טענעגייא ןייז
 זיא רע זַא ,טרעדורעצ ױזַא ןבָאה םיא ןעמָארגָאּפ יד ןלָאז ,עשוהי הנוי רעדורב
 ארומ טָאה בר רעד זַא .ןייז תינעת רזוג לָאז רע, ,בר רעשטשָאמַאז םוצ ןפָאלעג
 זיא רע .עדער עקידרעייפ ַא טלַאה ןוא ןיירַא לוש ןיא שובייל טמוק ,ןוט וצ סע

 םעד טסַאפ טייק ןוא דניק :םיא טכרָאה ןעמ ןוא -- ומצע תעד לע תינעת רזוג
 "רעד ןָארטיצ ,ל .ש יװ ,רע זיא ןרָאי רע80 יד ןטימ ןיא ,(+*?גָאטנָאמ ןטסטנעָאנ
 ןטעבעג ווירב ַא ןיא ןבָאה לָאז רע .ןויצ בבוח רעטנערברַאפ ַא ןעוועג ,טלייצ

 -עה םענופ רָאטקַאדער ןוא ןויצ יבבוח יד ןופ רעריפ ַא ,ןשטיווָאניכַאר .ּפ .ש
 וצ יװ ,סעיצקורטסניא ..ןבעג םיא,; לָאז רע ,לארשי תסנכ ךַאנַאמלַא ןשלערב
 | ,(++**שטשָאמַאז ןיא םיא ייב לארשי ץרא בושי רַאפ הרבח ַא ןדנירג

 ןופ ןעיידיא יד ,ןעיידיא-הלכשה ענייז ןפרָאװרַאפ טינ ץרּפ טָאה ןצנַאג ןיא
 ןטַאררַאפ ןלַאעדיא .עריא טָאה ןײלַא הלכשה יד רעבָא ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ
 ,טרַאנעגּפָא טליפעג ךיז טָאה רע .(ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ טביולגעג רע טָאה יױזַא)

 וצ ןביהעגנָא רע טָאה ערעדנַא יװ ױזַא ןֹוא -- ,ריא ןופ זיא ,יײז ןופ טינ ביוא
 ,(**+*..,ןרעלעפ עריא ןגעוו ןדייר

 -ןומיטש יד ןוא ןעיידיא יד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד טָא ןעניז ןיא קידנבַאה
 ןופ ןוא ,רע70 יד ןיא ,טייז ןייא ןופ ,ןעוועג טּפַאכרַאפ ייז ןופ זיא ץרּפ סָאװ ,ןעג
 ךרע ןַא ,ןענעקרעד וצ רעווש טינ זיא -- ןרָאי רע80 יד ןיא ,טייז רערעדנַא רעד
 ןופ עכָאּפע רעד ןיא -- ןבירשעג דיל רעדנַא ןַא רעדָא ןייא טָאה ץרּפ ןעוו
 רעלַאנָאיצַאנ ןוא תובצע ןופ דָאירעּפ םעד ןיא רעדָא םזילַאקידַאר ןוא טזימיטּפָא
 -לַאיצָאס ,שירעפמעק-שיליכשמ זיא וויטָאמ טייל ןייז סָאװ ,דיל ַא סע זיא .הבושת

 -רַאפ ,סע זיא ,ןֹרָאא רע70 יד ןופ אמתסמ ךָאנ סע טמַאטש ,שירענָאיצולַאוװער
 ןטקרַאטשרַאפ ןופ דיל ַא ,הטרח ןוא הבושת ןופ דיל ַא ,דיליגָאלק ַא ,טרעק

 ,רעדיל-טנגוי ששיערבעה ןוא עשילּפ סעצרּפ ןגעוו ןטינשּפָא יד רעירפ עז (*

 ' ,1920 לירּפַא ןט6 ,סמרעוורָאפ (**
 ,17 'ז ,4 ,תורוד עשירַארעטיל ירד (5**
 .ןרָאי רעקיצכא יד ןיא רעדיל עשיערבעה סעצרפ ןגעװ לטיּפָאק םעד רעירפ עז (****
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 יד וצ ןענעכערוצ טייקרעכיז טימ סע ןעמ ,ןָאק ,ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי
 .ןרָאא רע80 יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל

 טנעמגַארפ ןטצעזעגרעביא םעד זיולב טינ ןעמ טלָאװ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ

 -ָאפ רעשטשָאמַאז ךיוא רָאנ ,1877 טריטַאד שוריפב זיא סָאװ ,דוי לש וצוק ןופ
 ןופ ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןענייז סָאװ ,ךעלדיל ייווצ יד ךיוא רשפא ןוא קידנַאשז

 המלש אסכ ןופ חסונ ןטשרע םעד ןוא סנירָאטיײנ יד ,לאקזחי ןופ ,ןענָארטיצ .ל .ש
 ןשיריטַאס-לַאיצָאס סעצרּפ וצ ןענעכערוצ טפרַאדעג -- (תמא ענעסימשעג יד)
 ןרָאי רע70 יד ןופ ןפַאש

 סעצרּפ ערעדנַא עקינייא יו ױזַא ,ךיז ןיא טָאה קידוָאשזָאפ רעשטשָאמַאז

 וצ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע .דיל-סקלָאפ ןופ ןטנעמעלע ,טייצ רענעי ןופ ןזרעפ
 טמוק רשפא .,חור רעד טסייוו ,ןייז סָאד טעװ ןעוו רָאנ; ןיירפער ןטימ --- ןעגניז
 :ןעמענ עלַאקָאל וליפא טנָאמרעד סע ןוא טערקנָאק רעייז זיא סע ;?חישמ לָאמ ַא

 ללכב ;ווײזַאא "ןמלז רעמָאל רעד; ;?סָאבעלַאב ןייז טעװ יקצינישג ;"רבק לכימ,
 ;ןרָאי רע70 יד ןופ טסייג ןלַאקידַאר םעניא דיל-הלכשה שיּפיט ַא סע זיא רעבָא

 ,רעגנוה רַאפ ןברַאטש ייז טייל עמערָא
 ;רעגניפ יד ןסייב ןוא דלַאװג ןעיירש = |

 טנופ ַא שילפ ןשָארג קיצנַאװצ ןוא טכַא
 ,גָאלק עסיורג ַא !יוא -- טנופ ַא ןוא
 -- גָאװ עשלַאפ ַא ןוא רענייב ןוא רענייטש
 (* .טנוה ןטרגּפעג ַא ןופ עוורעשטש ַא ןוא

 םעד ןגעוו ךיז טדער ןטייווצ ןיא ,לטיּפַאק עטשרע סָאד ןָא ךיז טבייה ױזַא
 ַא עטשמש רעד ייב ןבענרעד, סָאװ ,שרדמה:תיב ןיא ?קידנָאשזָאּפ םענייש,
 ןעקנירט ןוא סעקּפוּפ ןסייב ,ןפָאז ןוא ןסערפ רָאנ רעמ טינ טמוק ןעמ :קנעש
 -- ןטרעפ םענופ ,שדקה רעד זיא לטיּפַאק ןטירד םענופ עמעט יד .*ןפנָארב
 רעדנַא ןייק ןענופעג טינ ,בגא ,טָאה ץרּפ רעגנוי רעד רעכלעוו רַאפ ,הווקימ יד
 -דיימרַאפמוא יד טמוק ךָאנרעד ."הווקת. טרָאװ עשיערבעה ןייר סָאד יװ ,םַארג
 עמַאג עצנַאג יד -- םידיסח יד -- ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןוא *עלָאקש; עכעל

 ;וזַא ךיז טנעייל לטיּפַאק-*עלָאקש;, סָאד ...ןויטָאמ עשיליכשמ-שיּפיט ןופ

 -- רעדנוזַאב רעדעי ןיוש ןופרעד טסייוו סע
 ,רעדניק ןעיצרעד ,ןענרעל זומ ןעמ ,

 ..ןבעל'כ ,קיטיינ ןעמ ףרַאד עלָאקש ַא
 םיבוטיםימי עלַא ןוא םיתבש עלַא
 ,ןביוא ןענעװַאד םוצ ףױרַא רָאנ טמוק
 .ןבעג רענעלּפ עלַא ןרעה ריא טעװ
 ,קעװַא טייג בוט-םוי רעד רָאנ
 קע ןַא ןיוש זיא עלָאקש רעד ןופ
 .ןבעלרעד בוטיסוי רעטייוו טעוו'מ זיב

 הרירב רעדנַא ןייק ָאטינ זיא סע
 ,הריזג ַא ףיוא ןטרַאװ וצ רָאנ

 טא ןופ ןזרעפ עקיצנײא טנַאמרעד ןױרעוו סע וו ,תונורכיז יד ןיא ןצרּפ יב (*

 ןפרַאוװצסױרַא, :טייטש טרָאד 1שרעדנַא לסיב א הרוש עטצעל יד ךיז טנעייל ,דיל םעד

 .טנַאירַאװ רעדנַא ןַא רעדיוו זיא (1901 ,"ףסאיחא/,,) ןיקסדָארָאגַאז .ח .י ייב ."טניה יד רַאפ
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 ,זַאקוא רעיינ א גרוברעטעּפ ןופ
 ,ןיילַא ןענרעל ןרעטלע יד לָאז ןעמ
 ,ןיטשרַאפ ןזומ רעטעּפש ןלָאז
 ,סַאלק ןיא ןקיש רעדניק זומ ןעמ זַא
 ,חור רעד טסייוו ,ןייז טעו סָאד ןעוו רָאנ
 -- ,הישמ לָאמַא טמוק רשפא

 .סַאג ןיא רעדניק טצעוװעדָאה לייוורעד

 -ַאב עשיטסַאקרַאס יד זיא לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןיא עשיצרּפ-קיצנייא סָאד

 ףרעטלע יד ןענרעל לָאז ןעמ זַא ,גרוברעטעּפ ןופ "זַאקוא; ןַא ןגעוו גנוקרעמ

 -יסח יד ךָאטש ַא טיג קידנַאשזַאּפ רעשטשָאמַאז ןיא לטיּפַאק עטצעל סָאד

 רעביא ךיילג טייג ןוא ,(*טייהנטלעז ַא ןעוועג שטשָאמַאז ןיא ןענייז סָאװ ,םיד

 םענעעזעגנָא ץנַאג ַא טרָאד ןעמונרַאפ ןיוש גנַאל ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד וצ

 ;טרָא

 -- אנימאיהוה ןייק ןיא םידיסח ףיוא
 ..הגיכש יד רָאנ ןגָאזרַאפ ייז
 -- טייצ יד ֹוצ לשיט ענירג סָאד טמענ (**זדנוא

 טלעפעג רָאנ סָאװ ,רעדיילק ,ןטרָאק ףניפ
 טלעג ןבָאה ןוא ךייר רימ'עז
 ,ךייז ףיוא ןוא סעלטַא ,רעלעב ,(תוריד) תורוד ףיוא

 לאפ רעד טמוק סע זַא ,טטכער סעּפע ףיוא

 -- ,ללכה תבוטל טָאטש רעד רָאפ
 ,ןײטש א טרעו ץראה סָאד ,ןזייא סנעה יד

 ,רעיירד ןייק ָאטיג ,ןבעג טשינ ןָאק'מ
 ,רעייט ןיא טייצ יד ,ןוט טינ ןַאק ןעמ

 ,ןיג סעלַא טנורג וצ זומ רעבירעד
 ,חור רעד טסייוו ,רעסעב ןייז טעוװ יז

 -- תישמ לָאמַא טמוק רשפא

 ,ןימעג ץנַאג רימ ןעייטש ,רעדירב ,לייוורעד

 ןייז רַאפ ןזרעפ ןיא זיקסע-רוטַאינימ ןימ ַא סעּפע ,ןעעז רימ יוװ ,זיא סָאד

 .עזָארּפ ןיא -- עזייר-ץניווָארּפ רעקידרעטעּפש

 ,טגעמורטסניא רעשירַארעטיל רעקיצנייא סעצרּפ זרעפ רעד זיא לייוורעד/
 ,רעװעג זיא סָאד -- טנעמורטסניא רעכעלטנייועג ןייק טינ זיא סָאד רעבָא

 טּפױהרעד ,ענייז קרעװ עטשרע עמַאס יד ןיא ןיוש זיא ץרּפ .רעוועג-ףמַאק

 ןוא רעגָאז רסומ ַא ,רעקידיײרּפ ַא ,שידִיי ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,יד ןיא

 יי .רעפמעק ַא
 ןענייז סָאװ ,רעדיל-עביל יד טּפױהרעד ןוא ,רעדיל עשיריל-ןייר יד ןופ

 ,ענױזַא רָאנ ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז ,ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ סױרַא טלָאמעד

 טָאה רע סָאװ ,קיריל יד .שיערבעה ןיא ןוא שילױוּפ ןיא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ

 םוצ ,זדנוא זיא ,שידִיי ףיוא ,ןבירשעג טָאה רע ביוא ,ןבירשעג ןרָאי רע70 יד ןיא

 ןעעז רימ יו ,זיא קידנַאשזַאּפ רעשטשָאמַאז .טנַאקַאבמוא ןבילבעג ,ןרעױדַאב

 ןיא םזילַאנרושז רָאנ ,קרעװ שיטעָאּפ ןייק טינ ללכב ,גנופַאש עשיריל ןייק טינ

 .(תונורכיז) "טינ העד ןייק רָאג ןבָאה ןוא לָאצ רעד ןיא קינייװ ןעגייז םידיסח, (*

 ,םיליכשמ זדנוא ַָאד טניימ "זדנואג (**
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 עשידִיי עטמַארגעג עצנַאג יד טינ רעיש טליפעגנָא טָאה סָאװ ,סָאד --- ןזרעפ
 ,ָאד זרעפ א ןופ םַאנסיוא ןטימ -- ,ןרָאי רֶע70 יד ןוא רע60 יד ןיא רוטַארעטיל
 -רעד ןוא לפייווצ רזעילא ,ןָאדרָאג לכימ ,רעשזרַאבז לוולעוו ייב ןטרָאד זרעפ ַא
 יו ,ליכשמ ַא ץרּפ זיא קידנָאשזַאּפ רעשטשָאמַאז ןיא .ןעדַאפדלָאג םהרבא טּפיױה

 יז :?סרערעלקטיוא; יד ךיוא ךָאטש ַא ,תמא ,טיג רע .םיליכשמ ערעדנַא עלַא

 ןייק טינ זיא קיטירק-ןיילַא יד טָא רעבָא ,הזה םלוע ןיא ןוטרַאפ ליפוצ ןענייז
 ,םיליכשמ ערעדנַא ייב ךיוא ןפערט יז ןָאק ןעמ ,ךירטש רעשיצרּפ רעשיפיצעּפס
 -- תורוש עשיליכשמ-יטנַא ענייז ןיא ךיוא זיא קידנַאשזַאּפ רעועטשָאמַאז זַא ױזַא
 דָאירעּפ םעד וצ ןרעוו ןבירששגוצ סע ףרַאד רַאפרעד זיולב טינ רעבָא .שיליכשמ

 סע טָאה ץרּפ זַא ,זייװַאב רעטקעריד רעמ ַא ָאד זיא סע .ןרָאי רע70 יד ןופ
 רע ַױו ,םעד ךָאנ .תודע םעד ףיוא טגָאז ןײלַא רע .ןרָאי ענעי ןיא ןבירשעג
 רעטעּפש ךָאנ ןוא, :רע טביירש ,תונורכיז יד ןיא סע טריטיצ ןוא סע טנָאמרעד
 -רַאפ טרעוו ןעמָאנ םעד טימ ןידלעה יד ּוו ,הנח עמעַאּפ ַא ...ר"שב םירוּפס ןיא
 טסייה ,וו"זַאא "ףיקת רעד ,להקהישאר רעד ןוא ,ןוז סלהקה-שאר ןופ טכעווש
 יװ ױזַא ןוא ,רישב םירופס רַאפ ןכירשעג רע טָאה קידנָאשזַאּפ רעשטועָאמַאז ,סע
 -טנפערַאפ זיא סָאװ ,גנולמַאז-רעדיל רעשיערבעה רעד טָא ןופ לייט רעטסערג רעד
 --- ,1874 ןופ רעטעּפש טינ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,1877---1876 ןיא ןרָאװעג טכעל
 ןבירשעג רע טָאה סעקדנָארַאּפ רעשטשָאמַאז ףיוא קיטירק ןייז זַא ,רָאלק זיא
 ,1874 רַאפ ךָאנ

 זיא די לש ןצוק ןופ בייהנָא םעד טצעזעגרעביא טָאה רע ןעוו ,רָאי סָאד
 ןכלעוו ןיא ,ווירב ןפיוא ןבעגעגנָא זיא סָאװ ,עטַאד רעד ןופ טנַאקַאב זדנוא
 ,1877 רָאי סָאד זיא סָאד -- גנוצעזרעביא רעד ןופ טסקעט רעד ךיז טניפעג סע
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלדיל ייווצ יד ךיוא זַא ,ןזייוַאב וצ רָאנ זדנוא טביילב

 ךיוא רשפא ןוא המלש אסכ ןופ ןטנַאירַאװ עטשרע יד .,תונורכיז סנָארטיצ ןיא
 ןרָאי רע70 יד ןופ ןעמַאטש -- סנירָאטײנ יד ןוא לאקזחי ןופ ךיוא יװ ,עינָאמ

 ןענָארטיצ ייּב טנכייצרַאפ ןענייז סָאװ ,ךעלדיל ייווצ יד ןופ עטשרע סָאד
 .ןדגעטשמוא ןַא רַאפ סָאװ טָא ייב ןבירשעגנָא ,טלייצרעד ןָארטיצ יװ ,ץרּפ טָאה
 עמערָא יד ןבָאה הרות-דומלת רעשטשָאמַאז רעטקיטשרַאפ ןוא רעגנע רעד ןיא
 ץרּפ לָאז ,ץרַאה ןיימ,, ,ץיה ןופ ןטילעג קידארומ געט עקידרעמוז יד ןיא רעדניק
 ,טולב טימ ןרעוו ןסָאגַאב רימ טגעלפ ,ןענָארטיצ לָאמ ַא טלייצרעד ןבָאה ןיײלַא

 ןעיירפ ןפיוא קידהבחרהב עצנַאג םורַא ןפיול םיצקש עקידלטעטש יד יוװ קידנעעז
 ,וויזֲאא טפול-רעמוז עשירפ יד טסורב רעלופ רעד טימ ןייא ךיז ןיא ןּפָאז ,דלעפ
 -רדח רעטקיטשרַאפ רעד ןיא ןציווש ןוא ךעבענ ןציז םירבח עשידִיי ערעייז תעב

 ןלַאפעג רע זיא ."תוחוכ ןָא ןטרָאד ןביילב ןוא ,טפול"הרות-דומלת ןוא רעקיד

 ענייז בילוצ ןרָאפ וצ ןעמוקסיוא טגעלפ םיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .האצמה ַא ףיוא
 ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טכירעג ןשיסור םעד ןיא ןטפעשעג עשיטַאקָאװדַא

 רעד ייב ןלעטשּפָא ךיז רע טגעלפ ,שטשָאמַאז ןופ טסרָאיװ קיסיירד ַא ייב ,ףרָאד

 -אב ראג ןעוועג זיא סָאװ ,לגנִיי ַא םידימלת יד ןופ ןביילקסיוא ,הרות-דומלת

 ףרָאד ןיא ךיז טימ ןעמענ םיא ןוא -- ךעלקנערק רעדָא טרעטַאמעגסיוא סרעדנוז

 קַאמשעג ,ןסענָא טַאז ךיז לָאז לגנַיי סָאד זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה רע ּוװ ,ןײרַא

 הרות'דומלת רעד ןופ דמלמ רעד ,טייצ יד ןעגנערברַאפ טוג ןוא ךיז ןליּפשנָא
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 לָאמ ןייא ץרּפ טָאה !הרות לוטיב :ןדייל טלָאװעג טינ סע ןבָאה םיאכג יד ןוא

 עלעטעצ ַא ,ןײרַא ףרָאד ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,לגנִיי םעד ןבעגעג
 ןעמוק ןגרָאמ ףױא טעװ רע ןעוו ,ןיבר ןייז ןבעגרעביא סע ןסייהעג םיא ןוא
 טָאה ןוא ןזרעפ ןיא ןעוועג ןבירשעג זיא עלעטעצ סָאד .הרות-דומלת ןיא ןענרעל
 :יוזַא טנעיילעג ךיז

 ?ןוואל טימ ןוא םירוסיא טימ ךעלהפוע ,ךעבענ ,ריא טעשטומ סָאװ
 ,גוװאהאב רעסעקה ייז טכַאמ ןעקנירט ןוא ןסע ןיא

 ?"רעטומ רעד ןופ ךלימ יד ןיא טכָאקשג עלעקיצ , סָאד ייז טרַא סָאװ

 ,רעטוּפ טימ טיורב עלעקיטש א רעסעב ייז טיג :ייז ןענייז קירעגנוה

 ?םינימ יד ןופ טינ טָאה ריא !ןעד סָאװ אלא

 .םיניד ערעייא טימ ,תוחפה לכל ,טינ ייז טרעטַאמ ַאט

 ,תוחוכ עקניגנוי-טולב ערעזדנוא ּפַא טינ טכאווש

 ...!תוחֹומ עקידלּפַאצישירפ ערעזדנוא סיוא טינ טקנירט

 ןעוו ,ןבירשעג ייז טָאה ץרּפ זַא ,רָאלק טזייו ןזרעפ יד ןופ טלַאהניא רעד
 םיא ןעוו ןוא ,םיליכשמ ערעדנַא ןֹופ שרעדנַא קרַאטש ךָאנ ןעוועג טינ זיא רע

 עניילק יד טרעטַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעור טזָאלעג טינ ץלַא יװ רעמ טָאה

 ןופ ךלימ רעד ןיא טכָאקעג עלעקיצ יד, יװ ,ןכַאז עכלעזַא טימ רעדניק עשידִיי
 ,טָאה רע) ."רעטוּפ טימ טיורב עלעקיטש ַא ןבעג וצ ייז טָאטשנָא ,"רעטומ רעד
 ,רעשמ זיא ןָארטיצ ,(שטשָאמַאז ןיא לוש עשידִיי ַא ןענעפע טוװורּפעג ןײלַא ,בגא
 ןיילַא רע יו רעבָא ױזַא ,(*?ןרָאי רע70 עלעטימ, יד ןופ טמַאטש דָאזיּפע רעד זַא
 טָאה ,רוטַאקָאװדַא טימ ןבעגעגּפָא ןיוש ךיז טלָאמעד טָאה ץרּפ זַא ,טלייצרעד
 יד ןרעהעג ןרָאי ערעסָאװ וצ ..1877 רַאפ ןביירש טנָאקעג טינ דיל סָאד רע

 ןעמָאנ רעייז ?ןדיי רעשטשָאמַאז ןטלַא םענופ טרעהעג טָאה ןָארטיצ סָאװ ,ןזרעפ

 :וזַא ךיז ןענעייל ייז ןוא ,לרעדיינש סָאד ןעוועג ןבָאה לָאי

 טייח רעד לבייל ביוא
 ,!טעיײּפ) טויּפ ןייק טינ ןעק
 ?םע'ניוצ ץע טָאה סָאװ
 ןזיא ןוא רעש ןייז רָאנ זיא
 ,ןזיירג ְןָא
 ...םעד ףיוא רּפכמ ןיוש ס'זיא

 עכעלטע עקיזָאד יד ןענייז ,טייקטריסנעדנָאק רעד ןוא ליטס ןקיציװ ןטיול
 ןעמ ןוא ,ןזרעפ ,עטריטיצ רעהַא זיב ,עלַא טעמכ יװ ,שיצרּפ רעמ ךס ַא תורוש
 יוװ ,דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ַא ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,ןעניימ רעבירעד טנָאקעג טלָאװ
 םעד ןרעװ וצ טלוב רעמ ןבױהעגנָא טָאה סע ןעװ ,טייצ ַא ןופ -- רע70 יד
 ,רימ ןסייוו רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טײקיטרַאנגייא עשיטסיליטס סרעטכיד
 רעלעטימ רעד רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,"ןעמַארג ןיא רעפטנע, םעד ןיא זַא
 רעקידרעטעּפש סעצרּפ ןופ סעּפע ןיוש ןעוועג ךיוא זיא ,?רעטסעווש יירד יד; ןופ
 בייהנָא עמַאס ןיא ןבירשעג רע טָאה "רעפטנעק םענעי יװ ױזַא ןוא ,טייקיציוו
 ןופ ןעמַאטש לָאז לרעדיינש סָאד ךיוא זַא ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא ,ןרָאי רעס
 ןיא ןוא -- לדיל שיטסירָאמוה קידוװװעליּפש א ךָאד סע זיא .טייצ-טנגוי סעצרּפ

 .128 'ז ,1 ,תורוד עשירַארעטיל ײרד (*
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 טַאהעג ,ןייז ןָאק ,בייהנָא ןיא רָאג ןיוש רע טָאה ןכַאז עקידװעליּפש רעמ ענייז
 ,עשיריטַאס יד ןיא ןעוװעג רע זיא קיטרַאנגיא רעקינייו .חסונ םענעגייא ןייז
 ןעועג טינ רע זיא ייז ןיא .ןזרעפ ,עשיטסילַאנרושז -ןייר ןוא עשיליכשמ-ןייר
 רע טייװ יוװ ןוא ,ןעיײרעליּפש עשיטסירָאמוה יד ןיא יװ ,קידנעטשבלעז ױזַא
 יייז ,ןרעטסומ ךיז רַאפ טַאהעג ןזרעפ עשיטסירָאמוה-בלאה ענייז ןיא ךיוא טָאה
 ןעגנילק רַאפרעד .(ענייה) עדמערפ רָאנ ,ןרעטסומ עשידַיי ןייק טינ ןעוועג סע ןענ
 -בלַאה ןוא עשיליכשמ ,עגנַאל יד יו ,רעלעניגירַא ןוא רעשירפ ןזרעפ עקיזָאד יד
 . ןוא ויקצעניל ,ןענעדַאפדלָאג ןָא טפָא ױזַא ןענָאמרעד סָאװ ,רעדיל עשיריטַאס

 ןעמַארג ןיא סרעקידיירּפ-הלכשה טרעדנַא

 :ענעי ןופ יא ,יד ןופ יא ןעלסײרטוצּפָא ךיז טכוזעג רעטעּפש טָאה ןיײלַא ץרּפ
 רעמ טימ רָאנ ..ןענייה טכַאמעגכָאנ בָאה ךיא יװ ..ץעכַאמכָאנ יו רעמ טינ,
 .(86 'ז) תונורכיז עניימ ןיא ייז ןגעוו ןבירשעג רע טָאה -- ,?טײקיזָאלקַאמשעג
 -טנגוי ענייז וצ ןעוועג טכערעג ןצנַאג ןיא טינ ,רימ ךיז טכוד ,זיא רע רעבָא
 יד רעכלעוו ףיוא ,רעד ןופ הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טּפָא ןעייטש ייז .ןעגנופַאש
 -יטעָאּפ טינ ןענייז ייז ביוא .ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה טסנוקיזרעפ עשידַיי
 -ריק ןוא רעכײרטלַאהניא טּפָא ןוא רעקיציװ לָאמ שרעדנַא ןַא ייז ןענייז ,רעש
 ןעז ןעמ ןָאק סָאד .טייצ רענעי ןופ ןזרעפ-הלכשה ערעדנַא יו ,רעשינָאקַאל ,רעצ|

 עקַאט ןרעהעג ייז ביוא ,םנירָאטײנ יד רעדָא לאקזחי ןופ יװ ,ןזרעפ ענױזַא ןופ
 ךיז ייז ןסַאּפ רעטקַארַאכ ןשיריטַאס-לַאיצָאס רעייז טיול ןוא) ןרָאי רע70 יד וצ

 עמעָאּפ רעד ןגעו קיטכיר טּפיהרעד זיא סָאד .(טייצ רענעי ןיא ןײרַא סיוועג
 ענייז עלַא ןופ רעטסכיירטסייג ןוא רעטסגנעל רעד -- ,תמא ענעסימששעג יד
 ,עינָאמ ץוח ַא ,ןעגנופַאש-טנגוי

 -רָאפ ריא רע טָאה ,ןידניירפ ַא סעצרּפ ,גרעבטלַא ענילױוּפ טלייצרעד סע יו
 ןיא תמא ענעסימשעג יד ןופ טּפירקסונַאמ םעד (טקנעשעגקעװַא ןוא) טנעיילעג
 טלעטשעג; ןבָאה סנייז קרעוו-טנגוי סָאד טָא רע לָאז ,רעביא טיג יז יו ןוא ,7
 זיא ,שינָאמ יֹוװ ,שרעדנַא -- רעקירעדינ רעדָא רעכעה ,(*?שינָאמ רַאפ רעכעה
 ששינָאמ ןופ רעטנעצ ןיא תעב סָאװ ,ןילַא טימרעד ןיוש שרעדנַא .רעכיז סע
 סיליע םעד -- גנובעלרעביא עכעלנעזרעפ ןייר ַא ןוא עטערקנַאק ַא טייטש

 -- רעטכָאט רענייש "סלשטייד, םעד ,ירַאמ וצ עביל ןייז ,?גנוכַאװרעד-גנילירפ,
 -עגלַא ןַא ,רעשירָאגעלַא ןַא תמא ענעסימששעג יד ןופ טלַאהניא טּפיױה רעד זיא
 ,הנומא ןוא תמא ןשיווצ לגנַארעג רעד זיא סָאד ,רעטקַאוטסבַא ןַא ןוא דעניימ
 דיישרעטנוא רעכעלטלַאהניא רעד ָאט .המכח ןוא תמא ןשיוװצ לייט םוצ ךיוא יו
 -יבלעז רעד ןיא סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ זַא ,קנַאדעג םעד זדנוא ןיא טקעו
 שינַאמ עמעָאּפ יד גרעבטלַא עניליוּפ רַאפ טנעיילעגרָאפ טָאה ץרּפ ןעוו ,טייצ רעק
 זיא -- תמא ענעסימשעג יד טימ ךיוא טנַאקַאב יז רע טָאה ,(טנַאירַאװ ןטשרע)
 -ןײמעגלַא ריא טיול ייס .עטשרע יד יװ רעירפ ןרָאװעג ןבירשעג ךָאד עטצעל ידו

 עקרַאטש יד טיול ייס ,רעטקַארַאכ ,ןשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא טינ ,ןשיגָאלָאעדיא
 טסַאּפ ,ריא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םזילַאקידַאר ןלַאיצָאס ןפיוא ןשינערעהוצנָא
 יד ןופ דָאירעּפ םעד רַאפ רעמ ךס ַא תמא ענעסימשעג יד עירָאגעלַא יד ךיז

 .307 יז ,1937 רעבָאטקָא--טסוגיױא ,רעטעלבדָאװיי (*
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 -ָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא ןייז טימ שינָאמ תעב ,רע80 יד ןופ יװ ,רעס

 ןלעטש עקיצנייא ןופ םַאנסױא םעד טימ טָאה ,עביל ןופ וויטָאמ םעד ,וויט
 ןרָאי רע70 יד ןיא יו ,רע80 יד ןיא רעכיג ןרעוו ןבירשעג רשפא טנָאקעג

 ,רעֶירּפ ךס ןייק טינ ןבירשעג שינָאמ טָאה ץרּפ ןוא --- ױזַא עקַאט סע זיא יצ
 -סקלָאפ רעשידִי ןייז רַאפ ןעמכילע םולש טקישעג 1888 ןיא סע טָאה רע יו
 עגַארפ רעד וצ -- דָאירעּפ ןקידרעירפ ַא ןופ טמַאטש סע רעדָא קעטָאילביב
 רעמ טימ ךיז ןענעקַאב וצ קיטיינ זיא לייוורעד .ןרעקמוא ךָאנ ךיז רימ ןלעוו
 ,םיטרפ ענעי טימ טּפיהרעד -- ,תמא ענעסימשעג יד עמעָאּפ רעד ןופ םיטרּפ
 -עגמורַא ןצרּפ טָאה סָאװ ,טפול רעקיטסייג רעד ןיא רעבירַא זדנוא ןגָאױט סָאװ
 ,ןרָאי רע70 יד ןיא טלגניר

 .רעשיערבעה רעטסּוװַאב ַא ןָא ףיוא ןביוא ןופ טנָאמרעד תמא ענעסימשעג יד
 רעדָא סרעקשילייכימ בוד םהרבא) סמיידא ןָא --- עכָאּפע-הלכשה רעד ןופ עמעָאּפ
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא 1842 ןיא ןבירשעג) הנומאו תמא עירָאגעלַא (סנָאזנבעל
 -- תמא ,המכח ,הנומא -- תמא ענעסימשעג יד ןופ טלַאטשעג-טּפיוה יד (7
 רעד ןיא עלָאר עלַארטנעצ ַא ןליּפש סָאװ ,ןרוגיפ עשירָאגעלַא עקיבלעז יד ןענייז
 ,ןענָאזנבעל ייב יװ ױזַא ,ןצרּפ ייב גנולדנַאה יד .עמעָאּפ רעשיערבעה רעטנָאמרעד
 ,רעשלַאפ ַא ןוא גיניק רעתמא ןַא ָאד זיא ןדייב ייב .םילשורי ןיא רָאפ טמוק
 גיניק רעתמא רעד זיא ןצרּפ ייב ,ןָארט ןייז טּפַאכרַאפ רעדָא ןּפַאכרַאפ ליוו סָאװ
 ןענַאמבעל ןטלַא םעד ייב ;יאדמשא רעד -- רעשלַאפ רעד ןוא המלש םכח רעד
 ןפיוא טציז (ענליו ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,רעקשילייכימ לרעב רעדָא)
 עקיזָאד יד ..(טייקשירַאנ) תולכס טכַאמ ריא ןגעק הדירמ יד ןוא ,המכח ןָארט
 םוצ רָאנ ךייש ייז ןענייז ךָאד ,טנַאסערעטניא סיוועג ןענייז ןטייקכעלנע עלַא
 סעצרּפ ןיא ןעמונעג ךות ןיא .סעירָאגעלַא עדייב ןופ ךות םוצ טינ ,ןסיורד
 ןוא תמא ןופ עיצּפעצנָאק עצנַאג ריא .גנופַאש עקידנעטשבלעז ַא רָאג עמעָאּפ
 םעד ייב יװ ,רעטריצילּפמָאק רַאפרעד ןוא רענרעדָאמ ךרע ןַא טינ זיא המכח
 רעיש יז זיא ,עיידיא רעלַארטנעצ ריא וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,ןענָאזנבעל ןטלַא
 טימ תמא ,ףוס םוצ ,ךיז טרָאּפ טרָאד .הנומאו תמא סמ"דא ןופ ךוּפיה רעד טינ
 תחנ טביילק המכח {רָאּפ עכיילג ַא ,סע טסייה ,ןענָאזנבעל טיול ,ןענייז ייז :הנומא
 םיא ייב ,ןצרּפ ייב זיא שרעדנַא רָאג ,שרעדנַא .סע טשטנעב ןוא לרָאּפ םענופ
 ךיז יז טלקַאװ ,המכח וצ ךייש זיא סָאװ ,תמא ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ הנומא זיא
 ןָא ריא ףיוא טפרַאװ הנומא רעבָא ,ריא טלעפעג תמא :ןדייב ייז ןשיװצ םיא ייב
 המכח .ֹוצ ריא וצ ךיז טסַאּפ ןוא ,ריא וצ ךיז טעפנח ,המכח ,יז ןוא ,המיא ןַא
 ריא ןשיוװצ רעבָא ,רבח ריא ,תמא וצ ריא טיצ סע :קידמינּפ-ייװצ ןצרּפ ייב זיא
 סָאװ ייב טָא ,,,טייז ריא ףיוא רעבירַא המכח טיצ יז ןוא ,הנומא טייטש םיא ןוא
 -עגסיוא ךלמה המלש ייב טָאה יאדמשא :רָאפ טמוק סָאד ןדנעטשמוא ןַא רַאפ
 ןוא תויח עטצינשעג יד רעביא ּוװ ,ןָארט םענעדלָאג םעד -- ,ןָארט םעד טרַאנ
 המכח ,הנומא :ןטלַאטשעג-ןעיורפ עטנָאמרעד יד ןעייטש ,םיא ןצוּפַאב סָאװ ,לגייפ
 ןייז טלעטשרַאפ יאדמשא טָאה ,ענעקרעד טינ םיא לָאז ןעמ ידכ ...תמא ןוא

  ףעטעּפש סָאװטע.., :ןבירשעג ץרּפ טָאה 1911 ןיא ןגרעבניצ .י וצ ווירב ַא ןיא (*
 ,סעדער ןוא ווירב) ?ערעטעּפש יד ןוא ןהכה םדא :שיערבעה ןענרעל ןביוהעגנָא ךיא בָאה

 ."הנומאו תמא ףךיוא טנעיילעג אמתסמ רע טָאה ,(201

 161 *ץרּפ ,ל ,י, :רעגינ .ש



 ןוא לדייווא ,ןיורק רענעדלָאג רעד ןיא רענרעה יד טקעטשרַאפ ,םינּפ ןרעטצניפ

 -- ןטלַאהַאב טנָאקעג טינ רע טָאה ךַאז ןייא רָאנ ,"טקעדַאב רוּפרוּפ טימ סיפ

 ןביוה סָאװ ,ןעמַאד עלעדייא יירד יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,חיר ןייז

 יא רע רעװ ,ןקעמשרעד טינ ןלָאז ,לוטש ןכעלגינעק ןייז רעביא ךיז

 -- (טרעטַאמעג) טלעווקעג ךַאז ןייא רָאנ טָאה יאדמשא
 .ךייה רעד ןיא ןעמַאטש סָאװ ,ןטלַאטשעג יירד יד
 ,טלעפרַאפ סעמויפרעּפ ץַאלַאּפ ןיא ןיוש טָאה סע
 !היר רעד עלָאמס ןופ ךרוד טרָאפ טגָאלש סע
 ,לבָאנ זיא םעזיפ רעד ,ליוא-ןזיור רעד זיא ןייפ

 .לבָאנק יװ רעגרע זיא עלָאמס-םונהיג רָאג 'י

 הנומא עקילייה יד; :ןָארט ןייז ףיוא ןציז קַיור טנַאקעג יאדמשא טלָאװ ךָאד

 יז טָאה ,המכח וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,"רַאטַאק ןשינָארכ ַא ןָא קיביײא ןופ טָאה

 -- רעבָא ,חיר-םונהיג םעד טליפרעד ,עקַאט תמא

 :טרָא םענעגייא ןפיוא ,ןעגַאטשעג זיא יז זװ ,טייטש יז
 ...טרָאו ןייק טינ טדער ןוא לכש טָאה המכח יד

 ּפָאק םעד םיא יז טיירדרַאפ ,יז טקינייּפ ןסיוועג רענעגייא ריא .,סָאװ-ייא

 :ןעמזיפָאס טימ ,זיא רעגייטש ריא יװ ,ןייצ יד םיא טדעררַאפ ןוא

 ?תועט ַא רַאפ טנרָאװַאב םיִשוֲח עלַא ןענייז יצ

 (זָאנ) !זעָאנ רעד ףיוא ןיײלַא ןזָאלרַאפ ךימ ךיא ןָאק יו

 .ןו"זַאא ,וו"זַאא

 טנָאקעג טינ טָאה -- תמא יד ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ יירד יד ןופ ענייא זיולב

 -- דלַאב; -- ןוא ןגייווש

 !דלַאװג ןדיי :ןעירשעג ןיוש יז טָאה
 ,ןױשרַאּפ רעדמערפ ַא לוטש סהמלש ףיֹוא
 !ןיורק יד ּפָארַא טמענ ,לטנַאמ םעד ּפָא טיצ

 ןגיוא יד ןדנוברַאפ ריא ,טּפַאכעג ךיילג תמא טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 ענרעזייא טימ ןסיימש; :טּפשימרַאפ ןוא -- טּפשימעג ,הסיפת ןיא טצעזעגניײרַא

 ,"קרַאמ ןיא רעטיר
 ןעמ טליפרעד ,תמא ןגעוו טביירש ץרּפ יװ ןוא סָאװ ,טנעייל ןעמ ןעוו ןוא

 ,ערעדנַא ךס ַא יװ ,זיא רע רעכלעוו ןופ ,גנומיטש ערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס יד

 זױלב טינ םיא טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ,ןרָאי רע70 יד ןיא ןעוועג טּפַאכרַאפ

 רעד ןגעוו תוקפס טקעװעג םיא ןיא ךיוא רָאנ ,הנומא ןגעק טרעטיברַאפ טכַאמעג

 ןוא סָאװ טָא ...הלכשה רעלַארעביליזַאושזרוב ןופ ה"ד ,המכח ןופ טײקכעלטנרָא

 -עגסױורַא ןבָאה סרעטיר סיאדמשא סָאװ ,ןיד-קסּפ םעד ןגעוו טביירש ץרּפ יו

 :תמא ןגעוו ןבעג
 ,ןסיש יצ ,ןּפעק ,ןעגנעה ןעמ טָאה טלָאװעג
 -- !טָאג רַאפ הלילח (!טינ) ןוא -- טַאהעג ארומ רָאנ
 ,(קלָאפ) דָארַאנ רעטסָארּפ רעד ןריר ךיז טעוו רעמָאט

 ...ןסירדרַאפ דנַאלסיוא ןיא תוכלמ ַא טעװ רעמַאט

 טור רעד רעטנוא ןוא ,ןסיימש וצ רעכיילג
 .טולב םעניא ןייגרַאפ שפנ ַאזַא ןָאק
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 :רע טגָאז ןילַא תמא ןגעוו

 ,טּפעשעג וטסָאה ךעלקעלג סמינהכ סיוא
 ,טכַאמעג קזוח רעלטסניק עצרַאװש סיוא
 טדערעג וטסָאה ןרָאטסינימ ףיוא
 ,טכַאלעג ןטסיופ ןיא ןכונוועי סיוא ןוא
 לַארענעג רעדעי טָאה לגניצ ףרַאש ןייד ךרוד
 .לַאג טימ ןגיּפשעג ןבעל ןיא לָאמ ןייא שטָאכ
 .וו"זַאא ,וו"זַאא

 -- תמא םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ רַאפרעד עקַאט טָאה יאדמשא

 ,ןפָאלעג ןעמַאזוצ זיא םילשורי ץנַאג ןוא
 ,ןייֿפ ןוא ליטש ץנַאג ןסימשעג טָאה'מ ןוא

 ןירַא דלַאװ ַא ןיא ןוא ...ןסימשעג קיזומ טימ !
 ,ןפָאלטנַא תמא ענעסימשעג יד זיא

 ..רעב ַא יצ בייל ַא ןפָארטעג יז טָאה טרָאד |
 ..רעמ טינ טבעל יז ןוא -- "!תמא ןייד ךורב,

 ,טנַאירַאװ םעד ןיא -- תמא ענעסימשעג יד ןופ טנַאירַאװ ןטייווצ םעד ןיא
 טױל טנעמגַארּפ רעשיטסירָאמוה) המלש אסכ ןעמָאנ ןרעטנוא טָאה ץרּפ סָאװ
 רעד ןופ סולש רעד ךיז טנעייל ,(+12 ןיא טכעלטנפערַאפ (שרדמ ןוא ינש םוגרת
 :שרעדנַא לסיב ַא עמעָאּפ

 ,תמא ןסיימש טעז ןעמ
 ...טלַאנק סע ןוא טקַאנק סע
 ,ןסימשעג ,תמא יד
 ,דלַאוװ א ןיא טפיולטנַא
 ןפָארטעג יז טָאה טרָאד
 ..רעב ַא יצ בײל ַא
 !שידק ריא ךָאנ טגָאז
 .רעמ טשינ ןיוש טבעל יז

 ךס ַא ָאד ןענייז סע .גנוריאירַאו רעשיטסיליטס רעד בילוצ טינ סע ריטיצ'כ
 ןיא (רוזנעצ רעד בילוצ עקינייא) ןעגנוצריק ןוא םייוניש עשיטסיליטס ערעדנַא
 טנַאירַאװ ןטייוצ םענופ ןזרעפ יד טריטיצ בָאה'כ ,1892 ןופ חסונ ןטקורדעג םעד
 ץנַאג ַא ןעעז רימ יװ ןוא --- סולש רעד עקַאט ייז ןענייז טרָאד לייוו ,רַאפרעד
 םוצ ןבירשעג סע טָאה ץרפ ןעוו ,ןעועג זיא שרעדנַא .סולש רעשיטסימיסעּפ

 ןגָאזּפָא ןזָאלעג טינ ,טזייוו סע יװ ,ץרַאה סָאד םיא טָאה טלָאמעד .לָאמ ןטשרע !
 ךיוא טָאה רע ,טיוט ןביילב ןזָאלרעד טינ םיא טָאה רע ןוא -- תמא ןכָאנ שידק
 ןטייוצ םעניא ןזָאלעגרעביא יז טָאה רע יװ ,ןזָאלרעביא טלָאװעג טינ המכח יד

 יד ןעמונעגנײרַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ גנולמַאז-רעדיל עניילק יד ןעװ (*
 טייצ עגנַאל ַא ןיא סָאװ ,םכילע םולש טָאה ,קורד ןופ סױרַא זיא ,המלש אסכ עמעָאּפ
 ןבירשעגנָא -- ,ךעלנעזרעּפ ןייר טינ ,שירַארעטיל טינ ןצרּפ טימ הושב הוש טינ ןעוועג
 (1892 ,סעדָא) "קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידיי רעד וצ רשבמ לוק, ןייז ןיא ריא ףיוא
 םעד ןוא עיזנעצער רעד טָא ןגעװ .טָאּפש ןוא טייקרעטיב ,לוטיב טימ לופ עיזנעצער ַא
 עשידיי יד,) 8 לטיּפַאק ןיא גנוקרעמנָא ןַא עז ,ריא ףיוא טריגַאער טָאה ץרּפ יװ ,ןפוא
 .("קעטָאילביב
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 טפושיכרַאפ יז טָאה סע .גנַאלק ןייק ,העונת ןייק ,טרענײטשרַאפ..., :טנַאירַאװ
 ןעײרפַאב ךיז טזָאלעג יז רע טָאה הסונ ןטשרע םעד ןיא .?גנַאלש עקיטפיג ַא
 יירד ךָאנ ןבירשעגוצ טָאה רע ,ףושיט -- סגנַאלש רעקיטפיג רעד --- סהנומא ןופ
 ךָאנ טריגער יאדמשא רעד שטָאכ זַא ,טלייצרעד רע טָאה ייז ןיא ןוא ,סעפָארטס
 דוסבפ שטָאכ ןוא הנומא םענייאניא םיא טימ ךָאנ טריגער סע שטָאכ ןוא םויה דע
 | -- "טנייפ טינ המכח יד עדייב ייז טָאה

 ,רעדירעג ןייק טכַאמ יז ...תודוס דוסב רָאנ
 ,טכַארט ןוא טרעלק ןוא ,טרעלק ןוא רעטייוו טציז
 .ירעדירב ןוא רעטסעװש יװ עלַא טימ זיא יז
 ,טכַאנ רעד ןיא לָאמ א ףיוא ךיז טּפָאכ יז רָאנ
 טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ :לּפמעל ַא ןָא טדניצ
 ,טנַאװ יד יוװ ךיילב זיא ,טרעטיצ ןוא יז טייג

 ..רעדלעפ ןוא רעפרעד ,טעטש רעביא יז טכיילש
 ,דנַאל ַא רָאנ וו ..יז טכוז תמא יד
 ,רעדלעו ערעטצניפ עלַא ,ןגעוו עטסיוו עלַא ףיֹוא
 טנַאיצילַאּפ ַא ליטש ךָאנ ריא טייג ןטניה ןוא
 טונימ עדַאיל א ןיא ןוא .,.קירטש ןגנַאל ַא טימ
 ,טולב ןעניר טעװ סע ,ןסיימש רעטייוו ןעמ טעוו

 ףוס לע ףוס טעוװ המכח סָאװ ,תמא םעד טעװ ןעמ לייוו ,טולב ןעניר טעװ סע
 ןבעל טעװ רע ,ןכוזפיוא רעבָא םיא טעװ המכח ;ןסיימש רעדיוו ,ןכוזפיוא

 סעצרּפ טליפעגנָא טָאה סָאװ ,ןביולג רעשירעפמעק רעד ,ןביולג רעד זיא סָאד
 זיא רַאפרעד .ןרָאי רע70 יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןוא ץרַאה
 עפרַאש ריא טימ ,הנומא וצ סַאה ריא טימ תמא ענעסימשעג יד זַא ,ןביולג וצ
 ןקידנדייל םוצ עביל ריא טימ ,המכח רעדָא הלכשה רעזַאושזרוב רעד ןופ קיטירק
 -סיסקע רעד ןגעק ךעלטרעווכעטש עריא עלַא טימ ןוא תמא ןקידשפנ:-תריסמ ןוא
 ..ףיט טקעטשעג טנַאה יד המלש טָאה שַאטסקלָאפ ןיא;) גנונעדרַא רעקידנריפ

 ,סעקטַאדָאּפ ןעניז ןיא טָאה רעדעי, .."טעפ םירחוס ןרעוו ןטסעמ ןוא ןגעוו ןופ;
 טקודָארּפ ַא זיא ("רענייב יד ןופ סױרַא ךרַאמ םעד םיא ןגָאי סָאװ ,טנעצַארּפ
 יד ןופ דָאירעּפ םעד -- ןפַאש סעצרּפ ןיא *דָאירעּפ ןלַאקידַאר, ןטשרע םעד ןופ
 ןסירעגרעביא בלַאה קילדנעצרָאי ןקידרעטייוו םעד ןיא זיא רעכלעוו ,ןרָאי רעס
 .ןרָאװעג טײנַאב לָאמ ַא רעדיוו ןרָאי רע90 יד ןיא ןוא ןרָאװעג

 "ייטש םענעגייא ןייז ףיוא ,ץרּפ זיא ,ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,ןרָאי רע80 יד ןיא
 -יטש-הבושת יד ןוא טעמוא םעד ןוא רעיורט םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ,רעג
 טקרַאטשרַאפ ױזַא טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעקנעב-ןויצ-תביח יד ןוא גנומ
 ענױזַא ,טקורדעג טינ שטָאכ ןבירשעג רע טָאה -- ,טלעװ רעשידִיי רעד ןיא
 ,םיאנוש ,דילגיוו סָאד ,הריתי המשנ יד ,ןייז טינרָאג לָאז ךיא :יװ ,רעדיל
 .קילארשי

 ןַא ןבָאה רעדיל -- עטקורדעג-טינ ,עכעלטפירש-טנַאה --- עלַא עקיזָאד יד

 יד ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,ןזרעפ יד יו ,םעטיר רעדנַא ןַא רָאג ןוא ליטס רעדנַא

 ןענייז םיריש עשיערבעה יד .שיעובעה ףיוא טקורדעג ןרָאי רע80 עקיבלעז

 ןעװָאברַאקס םעניא -- לייט םוצ ,חסונ םענעגייא סעצרּפ ןיא ןבירשעג לייט םוצ
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 ;טייצ רעקיבלעז רעד ןופ רעדיל עשידִיי סעצרּפ ןענייז שרעדנַא .חסונ-הלכשה

 רעדָא ,(*דיל-סקלָאפ ןשידִיי םענופ רעדָא סעּפע ךיז ןיא טעמכ עלַא ןבָאה ייז
 ,םענייאניא ןכַאז עדייב ןופ רעדָא ,דיל ןשילַארטַאעט-בלַאה סנעדַאּפדלָאג ןופ
 -- םיריש עשיערבעה יד ןיא יװ ,רערעדנַא ןַא זיא ייז ןיא ןָאט רעד רָאנ רעבָא
 רעקינייוו רעדָא רעמ ןכַארּפש עדייב ןופ רעדיל יד ןיא זיא ךות רעד .ךות רעד טינ
 -כעלנע ערענעלק ַא רעדָא ערעסערג ַא ןעוועג זיא ױזַא טקנוּפ) .רעקיבלעז רעד
 עשידִיי יד ןופ ץנעדנעט רעד ןוא עשיערבעה יד ןופ ץנעדנעט רעד ןשיווצ טייק
 .(ןרָאא רע70 *עשיליכשמ-לַאקידַארא יד ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדיל

 ,ןרָאצ ןוא רעצ רעד ,ןסיוועג עלַאנָאיצַאנ עטכַאװעגפיוא סָאד :זיא ךות רעד
 טרַאנעגּפָא ךיז ןליפ סָאד ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןרָאװעג טקעוועגפיוא ןענייז סָאװ
 ,םייה רענעגייא ןַא ךָאנ ןעקנעב סָאד ,תולג ןופ טייקרעטיב יד ,הלכשה רעד ןופ

 "טּפיוה יד ןעוועג סָאד ןענייז ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יוװ
 ,טסייג ןכעלנע ןַא ןיא .ןרָאי רע80 יד ןיא רעדיל עשיערבעה סעצרּפ ןופ ןוויטָאמ
 ףיױא רעדיל ענייז ןבירשעג טלָאמעד ץרּפ טָאה ,טסוג רעדנַא ןַא ןיא שטָאכ

 -סיוא רע טָאה הריתי המשנ יד דיל -- עטריטיצ רעִירפ ןיוש --- סָאד ...שידִיי
 :רעטרעוו יד טימ ןזָאלעג

 ערעייט ,ךיד טעב ךיא
 :הריתי המשנ

 .דניצא םיא ֹוצ ףיֹורא טסילפ וד

 ,גָאלק ןוא טרָאד ןייוו
 ,גָאז ןוא םיא לייצרַאפ

 ,דניק םערָא ןייז טדייל ָאד סָאװ
 ?ךימ רע טזָאלרַאפ סָאװ

 . ףיו ןשיװצ ייז
 ,טלעוו ןייז טימ ךיז טלייטעצ ןבָאה

 טראפ רימ רע זָאל
 ,טרָא ןַא ןבעג ךיוא

 ,טלעצענ ןיימ ןייטש לָאז סע ווו

 -רעד ןוא טייצ רענעי ןופ ןטעָאּפ עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ ערעדנַא וצ ךעלנע
 ןופ ןעמָארגָאּפ יד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ץרּפ טָאה ,ןענעדַאפדלָאג וצ ךעלנע טּפױה
 | ;דילגיוו ןיא 1

 ,רעדירעג עכעלקערש סָאד טסרעה

 ?טניוו רעד טגנערב סע סָאװ !

 -- רעדירב ענייד ןענערב טרָאד

 -סקלָאפ ןשידיי םוצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסיױרַא ץרּפ טָאה ,טסווואב יו (*

 רעד טיִגנ ביֹוא ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רע !יא ןרָאי רע90 יד ןיא ןוא ,ךיל

 -ַאװיי עז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ רעלמאז רעטשרק

 ,רוטַארעטיל עשיטעיװָאס ףיוא ,200--280 'זז ,(1937 ,רעבטאטקָא--טסוניוא) רעטעלב
 עדנעגעל רעד וצ ןוא השעמיסקלַאֿפ רעשידיי רעד וצ .151--145 'זז ,1940 רעבאטקא

 ןרָא רע70 יד ןיא ןיוש .שיערכעה ןיא ךיױא סערעטניא ןַא ןזיועגסױרַא ץרּפ סָאה
 םולש עכלעוו ,השעמיסקלַאפ רעשידיי רעקיבלעז רעד ןופ עמעַאּפ א ןבירשעג רע טָאה
 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ףיוא טָאה עמעָאּפ סעצרּפ .םׂשה שודיק ןייז ןיא טצונַאב טָאה ׁשֵא

 ,((1877 ,רוא רקובה) םשה שודיק
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 ,דניצַא (טעילוה) טעַאילוג ןַאוװיא
 ,ויל ,ויל -- ויל -- יוא
 ...טרָאד
 ...ןאוויא

 ,יינש יוװ ,טנַאװעגטעב שייז
 ,טָאטש עצנַאג יד טקעדאב
 ,יײצילָאּפ ןעמוק טעוװ ךָאנרעד
 .דָארג יז טלעפ טרעדניצ
 ,ויל ,ויל -- ויְל -- יוא
 ...ךָאנרעד
 ,,,טרעדניצ

 ,רעמ ןביוו וצ ןייז טינ טעװ סע זַא
 .ןריטסערַא ןעמ טעװ
 רעטילימ ןעמוק טעוװ ךיוא
 .ןריטשומ טרָאד ךיז טעװ ןוא
 / .יל ,ויל -- ויל -- יוא
 ...טעוװ ךיוא
 ...טעוװ ןוא

 ,דניק םערָא ענדיב ןיימ ,ףָאלש
 ,רימ ןיא טנייוו ץרַאה סָאד
 ?ןעיצרעד ךיד ךיא לָאז ױזַא יו
 ?ריד ןופ ןייז לָאז סָאװ
 : ,יָל ,ויל -- ֹויְל -- יוא

 ו | | ,..ֹוזַא יו
 ...לָאז סָאװ

 ,טוג טינ זיא ,ןעלדנַאה וטסעוװו
 טלעג ןייד טסייה זובנג
 ,טולב ןדעי ייב טסּפַאצ וד ,טיירש'מ
 ,טלעוו יד טסריטַאולּפסקע
 ,יל ,ויל -- ויל -- יוא
 ,,.טיירש'מ
 ...טסריטַאולּפסקע

 ,רעסערג הרצ יד זיא -- ןענרעל
 .ןַארַאפ טרָא ןייק ריד רַאפ
 -- רעסעב טסנעק וד ןוא טסיײטשרַאפ וד
 / .ןַאויא טגירק עלעטש יד
 ,ןיל ,יל -- ֹיל -- יוא
 ...טסײטשרַאּפ וד
 ...עלעטש יד

 רעייז ךיז ןיא סע טָאה ךָאד ;טײקשיטסַאקרַאס ןייז ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא ָאד

 ןשיטעַאּפ -- ןקידרעירּפ ןייז ןופ ךיוא ןוא -- ןקידרעטעּפש ןייז ןופ קיניײװ

 עשיטעָאּפ סעצרּפ רעדיל עקיזָאד יד ןיא טינ ןרעה רימ ביוא רעבָא .ןּפַאש

 "רַאפ יד ,גנומיטש עכעלטפַאשלעזעג ןייז ייז ןופ ןרעהסורַא רימ ןענָאק ,םיטש
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 עלַא רַאפ טעמכ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאװ ,גנומיטש עלַאנָאיצַאנ עטפיט
 ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ סרעביירש עשידִיי

 םוצ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,רעדיל עקיזָאד יד טימ רימ ןכיילגרַאפ
 םעד ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,ןביולג עקינייא סָאװ ,ןענעייל םוצ סעמעָאּפ יד ,ןעגניז
 (המלש אסכ) תמא ענעסימשעג יד יװ ,סעמעָאּפ ענױזַא -- ,דָאירעּפ ןקיבלעז
 ןיא טינ סָאװ ,ןרעדנּוװ ךיז רימ ןומ -- שינָאמ ןופ טנַאירַאװ ןטשרע םעד ןוא
 זיא סע עכלעוו ַא ךיז ןשיוצ ייז ןבָאה טלַאהניא רעייז ןיא טינ ,םערָאפ רעייז
 יד רַאפרעד עקַאט טכַאמעג תמא ענעסימשעג יד ןגעװ רימ ןבָאה .טייקכעלנע
 ןַא ןרָאי רע80 יד ןופ טינ ,רע70 יד ןופ גנופַאש ַא זיא סָאד זַא ,הרעשה
 ןטשרע םעד ןגעוו ךיוא ןכַאמ ,ןייז ןָאק ,טגעמעג ןעמ טלָאװ הרעשה עכעלנע
 -ימשעג יד וצ רעטנענ רע זיא שייידיא ייס ,שיטסיליטס ייס .טנַאירַאװ-זעינַאמ
 ןטשרע סעצרּפ ןופ סעמעָאּפ ,עשיערבעה ןוא עשידִיי ,ערעדנַא וצ ןוא תמא ענעס
 רעד ןופ ךעלדיל-ןויצ-תביח עטריטיצ רעירפ יד וצ .יװ ,"דָאירעּפ ןלַאקידַאר;
 ןופ טנַאירַאװ ןטשרע םעד ןיא ןלעטש עקינייא .ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ סָאװ ,טייצ
 זיא סָאװ ,ירבע ררושמ ייח ןיא ךיז וצ ןלעטש עלעלַארַאּפ טינ רעיש ןבָאה שינָאנ
 ;רעגייטש ַא ;1874 ןיא יװ רעטעּפש טינ ןרָאװעג ןבירשעג

 1 שינָאמ

 .גנוי רעליווו רעד טסייה שינָאמ
 ,קנילפ רעייפ -- לּפעק ַא טָאה רע
 ,חרות טימ טקַאּפעגנָא לופ

 ,ברַאק ןיא ןיירַא דלַאב טפערט רע
 ,ברַאה יֹוװ ןייז ם"במר רעד געמ
 * ...ארוקילעב ַא ךָאנ וצרעד ןוא
 ,ןוז ַאזַא טָאה סָאװ ,ןטַאט םעד זיא ליווו
 ,ןעיצרעד םיא טעװ סָאװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליווװ
 !טגָאמרַאפ םיא רע סָאװ ,רוד םעד זיא ליווו
 ,ןריובעג סנױזַא טרעוו ןטייצ סחישמ ןיא
 "!ףרעיוט יד ףיוא ןפע ,םילשורי,
 !טגָאזעג םינבר עדייב ןבָאה ױזַא

 ירבע ררושמ ייח

 ,ס"שב ,םיקסופב ,םילייח רבגי ןבה
 ,תג ךורדי םב ,ועורז תחנ ארי םב
 ..רעשב טופשיו אסכל בשוי יכ

 טָאה ץרּפ זַא ,קנַאדעג םוצ ךימ ןריפ טייקכעלנע עניילק יד טָא טינ רעבָא
 סע טָאה רע .רעדייא ,רעִירפ ןרָאי טימ ןבירשעג שינָאמ ןופ חסונ ןטשרע םעד
 קוק רעשיטָאּפש סיוכרוד רעד רָאנ ,גרעבטלַא שניליוּפ רַאפ טנעיילעגרָאפ 1887 ןיא
 טביירש רע ןכלעוו ןיא ,ןָאט רעשיריטַאס-ףרַאש רעד ,ןבעל ןשידִיי ןטלַא ןפיוא
 ױזַא ןעוועג טינ טייוו רע זיא ןרָאי רע80 יד ןיא .םייבר ןוא םינבר ןגעוו טרָאד
 רע .רעייטשרָאפ ענייז ןוא רעגייטשנבעל ןשידִיי ןקיטייצרַאפ-םורפ םוצ וויטַאגעג
 שדוק-ילכ יד ןופ ,ןיבר ןשידיסח ןופ ןוט קזוח ַא ךָאנ טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ
 יד םיא ייב ןעוועג טינ רעבָא ןיוש זיא'ס .(1887 ןופ הנטקה ריעה עז) ללכב
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 -רַאפ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טייקרעטיב עקידרעירפ
 ןיא --- עיצידַארט רעזעיגילער-שידִיי רעד רַאפ ךיז ןלעטשוצנייא וליפא ןענוג

 ;טָאבעג ריא ּפָא ןטיה סָאװ ,יד רַאפ ךיוא ,ןײלַא ריא רַאפ רָאנ טינ |
 תואּפהילעב םג תועד רסח אל

 ,ונעה ידמ םיכורא יכ םא

 רצ ול ותרצבו רז אל ומעל אוה

 ..וינפ לע הונעה איה תאזו

 (1887 ,הירבע המלעל)

 -ייז רעדיילק ענייז שטָאכ ,תואּפ טגָארט סָאװ ,רעד ךיוא זיא עגושמ טינ?)
 זיא רַאפרעד ,ןדייל ענייז טדייל רע ,קלָאפ ןייז דמערפ טינ זיא רע .גנַאל ןענ
 ,(?טנקלָאװרַאפ ױזַא טכיזעג ןייז

 -רַאפ ןלעװ םעד טָא ןופ רכז ןייק ָאטינ זיא (טנַאירַאװ רעטשרע) שינָאמ ןיא
 ןופ קזוח טכַאמ רע ,טרעקרַאפ .ןליפטימ ייז טימ רָאג רֶעדָא ןדִיי עמורפ יד ןייטש
 ' ;םידיסח ןגעוו טביירש רע .שינַאמ ןופ טנַאירַאװ ןטשרע םעד ןיא ייז

 עסַאנ יד ,ךא

 ,ןעיילש עטקייוועגסיוא
 ,סעטנעיּפ עלָאג יד
 ,סעקלויל ענעקנוטשרַאפ
 ןפנָארב ןקָאלשז סָאװ
 ,...סעקלוב ןּפאנ ןוא

 ?םייגבר עשידיסח יד ןוא

 'ׂ סעָאטיק ןייק זיא רעציזָאק רעד טרפב
 ןעָאנ עגנַאל א טימ דיי רעכיוה ץנַאג ַא
 (זענ עניױזַא רָאג ָאטינ ןיוש זיא סע)

 ,ןקָאז ןוא ךיש ןיא ,סעקָארטס טימ ןטפאק א
 ,ןקָאל עָארג זיירג ,רעכיוה א קעדָאּפס ַא
 עק א יו ,ךֹרָאב עסייוװ-קיציּפש א ןוא

 :בר ןגעו רע טביירש ץרא ךרד רעמ טימ טי

 ליומ ןפָא ןייא טימ
 ,ןײלַא בר רעד טפיול
 ןגיוא יד טצַאלגעגסיוא
 .ןיצ יד טימ טּפַאלק ןוא
 אסכח תיב ןֹופ ךיילג
 . .ןדלעמ וצ טקעּפשער טימ)

 רע טָאה ,(*ןײלַא םיא ןֹופ טמַאטש סָאװ ,(1892) טנַאירַאװ ןטייווצ םעד ןיא
 סעצרּפ .טינ רעדנווװ ןייק זיא סע ןוא .(**טקעמעגסיוא ןלעטש עלַא עקיזָאד יד

 א } : :

 רעשידי סמכילע םולש ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,טנַאיראװ םעד ןיא (*
 י"קַאדער םעד ךרוד ןרָאװעג טרעדנעעג ןכַאז ךס ַא ןענייז ,1888 ןיא קעטַאילביב-סקלָאפ
 ,טינ ןסייוו רימ :גנוכיילגרַאפ ןופ ןליצ יד ראפ ןצונ טינ םיא ןענָאק רימ זַא ױזַא ,רָאט
 ..ףעדעפ ןוא רעש, סמכילע םולש ןופ סָאװ ןוא ןעּפ סעצרּפ ןופ זיא םיא ןיא סָאװ

 רעטשרע רעד ןעוועג ןלעפעג קרַאטש טינ ,סע טסייה ,רעטעּפש זיא ןײלַא ןצרפ (5*
 קראטש יֹוזַא טָאה רע סָאװ ,טינ שודיח ןייק רָאג רשפא ןיא סע ןוא ,שינַאמ ןופ חסונ
 .'ףעדעפ ןוא רעש' (סמכילע םולש) סרָאטקַאדער ןופ ןטילעג
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 א ןיוש ןעוועג 1892 ןיא זיא -- ןבעל ןשידִיי ןפיוא קוק ןייז ןוא -- קַאמשעג
 ןיוש זיא רע !םזיליכשמ ןופ ןרָאי יד ןיא ןעװעג זיא רע יװ ,רערעדנַא ץנַאג
 וצ רעש ,טייז ןייא ןופ זיא ,רַאפרעד ןוא ,1887 ןיא ךיוא שרעדנַא ןעוועג
 ךיא סָאװ ,יד יוװ ,תורוש ענױזַא ןבירשעג ןבָאה טלָאמעד לָאז ץרּפ זַא ,ןביילג
 ,טקַאפ א ךָאד סע זיא ,רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ .טריטיצ סָאװ רָאנ בָאה
 םולש טקישעג סע טָאה רע ,היארהו ,ןכעלטנפעראפ וצ סע ןעוועג טיירג זיא רע זַא
 ןופ טּפירקסונַאמ םעד תעב ,קעטַאילביב-סקלַאפ רעשידַי רעד רַאפ ןעמכילט
 ,גרעבטלַא עניליוּפ ןידניירפ ןייז טקישעגקעװא רע טָאה תמא ענעסימשעג יד
 ,טכעלטנפערַאפ ןעמָאנ םעיינ ַא רעטנוא ,1892 ןיא ,רעטעּפש סע טָאה רע ןעוו ןוא
 ןדייס .טריטקאדער קרַאטש סע טָאה רע יו ,םעד ךָאנ טשרע ןָאטעג סע רע טָאה
 טָאה רע רעדייא טרעדנעעג קרַאטש שינַאמ ךיוא טָאה רע זַא ,ןביילג לָאז'מ
 וצ רעװש זיא יױזַא יצ ױזַא .ןעמכילע םולש וצ טּפירקסונַאמ םעד טקישעג
 לָאז רע ביוא .שינָאמ ןופ חסונ ןטשרע םעד ןבירשעג טָאה ץרּפ ןעוו ,ןעמיטשאב
 גנערטש זַא ,זייואב א ןעועג סע טלָאװ ,(*ןרָאא רע80 יד ןופ ןעמַאטש ךָאד
 ,ענייז קרעװ ענעי רעדָא יד ןופ טלַאהניא םעד טיול ,ןפַאש סעצרּפ ןריזידָאירעּפ
 ןיא טבעלעג טינ לָאמ ןייק ןײלַא עקַאט תמאב טָאה ץרּפ .ןינע רעברַאה א זיא

 יד ןופ קרעוװו ַא םענייז ןיא זַא ױזַא ,זיירק-ןעיידיא םענעסָאלשעגּפָא גנערטש ַא
 -ירפ ַא ןופ גנומיטש ַא רעדָא ןויער ַא ןענעבנגניײרַא לָאמ ַא ךיז ןָאק ןרָאי רע0
 וצ טינ טרעהעג ?טײקנטלַאהעגסױא , עלופ ,טרעקרַאפ ןוא --- דָאירעּפ ןקידרע

 ןופ טסייג; םוצ וויטיסנעס רעייז ,עקַאט תמא .,זיא רע .ןטפַאשנגייא סעצרּפ
 ןגננמיטש עטסמיטניא ריא ,םיטש עטסליטש ריא רע טּפָאכ טפָא ןוא "טייצ רעד
 רעדָא עיידיא ןַא ןרעגלַאװרַאפ ךיז לָאז םיא ייב זַא ,ךעלגעמ ךיוא רעבָא זיא סע
 רעדָא עזַאפ-גנולקיװטנא רעקידרעירפ א ןופ גנַאג ןעקנַאדעג רעצנַאג ַא סעּפט
 טשרע ןײרַא סע טעװ עדָאמ רעד ןיא סָאװ ,סעּפע ןליפ סיורָאפ לָאז רע זַא

 ,..ןגרָאמ
 ןיוש ךיז טליפ סָאװ ,ךירטש-רעטקַארַאכ רענײמעגלַא רעטשרע רעד זיא סָאד

 ,ןפַאש סעצרּפ ןופ בייהנָא עמַאס ןיא
 עטשרע ענייז ןענעייל רימ ןעוו ,ךיז ןסיוורעד ריִמ סָאװ ,ךַאז עטייווצ יד

 שיערבעה ןוא שידַיי ןשיוצ קוליח רעסיורג וצ ןייק שטָאכ זַא -- זיא ,קרעוו
 שידִיי ףיוא ,דיישרעטנוא ןַא ייז ןשיווצ ןעוועג ךָאד זיא ,טכַאמעג טינ רע טָאה
 רעקיצניו ךיז טָאה רע ןוא ,שיערבעה ףיוא יו רעקינייו ןבירשעג רע טָאה
 ןעו ,ךַארּפש ןייז ןופ טייקשירַארעטיל רעד ןוא טייקנייר רעד ראפ טגרָאזעג
 ןיא רע זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .שידִיי ןיא ןזרעפ ענייז ןבירשעג טָאה רע
 רעטנענ ןעװעג רע זיא ךיוא ,שיערבעה ןיא יו ,ךיראמ ַאזַא ןעוועג טינ שידִיי
 ,שידִיי ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,קלָאפ ןופ ןבעל ןכעלגעט םוצ ןוא ןַאט-סקלָאפ םוצ
 ,קרעוו עכלעזַא ןיא זַא ױזַא ,טסנרע ץנאג ןעמונעג ןביירש-שידִיי ןייז טָאה רע ןוא
 עקיטכיוו רעקינייו ןייק טינ טלעטשעג ךיז רע טָאה תמא ענעסימשעג יד יו
 .שיערבעה ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,יד יו ,ןבאגפיוא עקיגָאװ ןוא

 י-רעבליז .ז טעטּפיֹוהַאב סע יװ ,ןטּפױהַאב וצ שלאפט ,לַאפ ןדעי ןיא ,זיא סע (*
 טָאה 1888 ןיא טשרע זַא ,(1809 'ז ,1046 ,קרָאי-ינ) ןטפעה:רעטאעט ענייז ןיא גייווצ

 .(שינָאמ) שידיי ןיא קרעװ סיורג טשרע ןייז, טסאפרַאפ ץרפ

169 



 ,זדנוא טנרעל רעדיל-טנגוי סעצרּפ ןופ זילַאנַא רעד סָאװ ,ךַאז עטירד יד
 טקורדעג ןוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,יד ןוא קרעו שינָאמ-רַאפ יד ןשיווצ זַא ,זיא
 -עג רעשירַארעטיל דַארג םעד ןיא רעמ דיישרעטנוא רעד זיא .,ךָאנרעד דלַאב
 ןוא וויטָאמ רעלַאיצָאס-שיטע רעד .ןוויטָאמ יִד ןוא ןעיידיא יד ןיא יוװ ,טייקנפילש
 -ךעלטפַאשלעזעג עקידרעטעּפש ענייז טרענעג טָאה סָאװ ,טסייג רעשירעפמעק רעד
 -עגנַאפנָא עכלעזַא ןיא ןיוש םיא ייב ןליפ טוָאלעג ךיז .טָאה ,קרעוװ עשיריטַאס

 זיא סָאװ ,סָאטַאּפ-סקלָאפ רעד ךיוא ,קידנָאשזַאּפ רעשטשעָאמַאז יו ,ןכַאז עשיר
 -עג עשידיסח ןוא עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעטעּפש
 יד ןיא ןיוש שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא ,ןעייסע ענייז ןיא ךיוא יו ,סעטכיש
 ,שטשָאמַאז ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאװ ,רעדיל עוויטימירּפ

 ךיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ענייז קרעוו עטשרע ערעדנַא ייר ַא ןיא יוװ ,ייז ןיא
 -עטניא רעד -- ןפַאשקלָאפ ןשידִיי םענופ ףָאטש םוצ סערעטניא רעד ןליפ וצ
 ןייז ןיא חסונידייר םוצ ךיוא .רַאבטכורפ ױזַא ןעועג ױעטעּפש זיא סָאװ ,סער
 -רעטסיימ ןייז ןופ סיזַאב רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,חסונ-יזייר םעד וצ -- ןביירש
 ,בייהנָא עמַאס ןיא ןיוש ןגיוצעג םיא טָאה ,גָאלַאיד ןקיטפַאה

 ןריוויטלוק סָאד זיא ,קרעו עטשרע יד ןיא טלעפעג ןצנַאג ןיא טָאה סע סָאװ

 רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא סָאד ,ןעמזילַאקָאל ליפוצ ןדיימוצסיוא ןכוז סָאד ,שידִיי
 רעבָא רַאפרעד .ןעגנַאגרעד רעטעּפש טשרע רע זיא וצרעד .גנַאלק םענופ טייקנייר
 ,רעטרעוו עשידמול טימ שידִיי טכַאמעג רעכייר ביײהנָא עמַאס ןיא ןיוש רע טָאה
 ,רעטרעוו-דמערפ טימ ךיוא .

 "שינָאמ; (ד

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טריטויבעד טָאה ץרּפ ןכלעוו טימ ,קרעװ סָאד

 ןעמכילע םולש טקישעג סע טָאה רע .שינָאמ ןעװעג ,ןסייוו רימ יװ ,זיא ,רוט

 -טנפערַאפ 1888 ןיא סע זיא טרָאד ןוא ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי רעד רַאפ

 (סמכילע םולש) סרָאטקַאדער ןופ ןטילעגע קרַאטש טָאה סע .(*ןרָאװעג טכעל

 ןיא רע טָאה 1892 ןיא ,ןוא טלייצרעד סע טָאה ןיילַא ץרּפ יו ,"רעדעפ ןוא רעש

 -עגייא ןייז טקורדענּפָא (עשרַאװ ,טפעה סעטייווצ ,עיזעָאּפ עלעכיב רעדנוזַאב ַא

 -עג רע טָאה ױזַא -- עבילנגייא עטקנערקעג יד; ,עמעָאּפ רעד ןופ חסונ םענ

 -רעביא יז ןגיױװַאב ךימ טָאה -- עכַאגסיוא רעד טָא וצ גנוקרעמַאב ַא ןיא ןבירש

 ןטימ טניימעג טָאה רע סָאװ ,(*?ןקורדוצרעביא -- דניירפ עטוג ןוא ןביירשוצ

 ןיא טלייצרעד סע יו ,עשרַאו ןופ טינ ,שטשָאמַאז ןופ טקישעג סע טָאה רע (5

 ,ביבא לת ,65 'ז ,2 ,םינשו םימי) דיירפ .י .א (ןעמָאנ סנָאזעניד ןיא) תונורכיז ענייז
 .?ריבד, גַאלרַאפ ,ט"צרת

 ןעו ,ןעמכילע םולש ןבירשעג ןבָאה ץרּפ לָאז תונורכיז סנַארטיצ .ל .ש טיול (**

 ןוא - סרסמ טינ ךימ טייז, :שינָאמ ױַאפ רַארָאנָאה טקישעגוצ טָאהעג םיא טָאה רענעי
 טלָאװעג טינ ןפוא םושב .טָאה ןוא -- 'גיִנָאה טימ איצומה' ןייק טינ רימ טגנַאלרעד
 עבטמ עקידובכב ַא רעייז לבור קיצפופ טימ טרעדנוה ןופ רַארָאנָאה םעד ןעמעננא
 ןייז רַאֿפ טקישעגנירַא םיא טָאה רע סָאװ ,(טייצ רענעי ןיא רעבירש ןשידיי ַא רַאפ

 סָאװ ,ןעמכילע םולש ֹוצ סעצרּפ ווירב יד .(7 'ז ,4 ,תורוד עשירַארעטיל ירד) *שינָאמ

 ןטעבעג ךעלפעה רָאנ טָאה ץרּפ .טינ סע ןקיטעטשַאב ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענזײז
 דובכמ שקבא ענמנה ןמ הז ןיא םא, :קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי ןופ לָאטקַאדצר םעד
 ,(35 'ז ,ענליוו ,סעדער ןוא ווירב) שינָאמ די בתכ תא הרזחהב יל בישהל
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 טָאה רע זַא ,בייחמ זיא הרבס יד .רָאלק רָאג טינ זיא ,*ןביירשרעביא ,, טרָאװ

 זַא ,ןופרעד ריפסיוא רעד זיא ,ױזַא זיא סָאד ביוא ןוא .ןטעברַארעביא טניימעג

 סָאװ ןוא 1892 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ןײילַא רע סָאװ ,שינָאמ ןופ טנַאירַאװ רעד

 רעטעברַאעגרעביא ןַא זיא ןטפירש עטלמַאזעג ענייז ןיא ןיירַא רעטעּפש זיא

 טָאה םיא .ןעמכילע םולש טקישעג טָאהעג טָאה רֶע סָאװ ,רעד טקנוּפ טינ ,טסקעט

 רע טָאה רעִירפ רָאי ַא טימ .סָאװ ,חסונ םעד ,ןענעכער ןעמ ףרַאד ,טקישעג רע

 ייב ךיז טָאה טסקעט םעד טָא ןופ .גרעבטלַא ענילױוּפ רַאפ טנעיילעגריפ םיא

 ןיא ,רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ ןוא ,טפירשּפָא ןַא טיהעגפיוא ריא

 טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו .רעטעלבדָאווְיי ןיא טכעלטנפערַאפ סע ןעזייר .ז טָאה ,7

 ךָאנ טייצ ַא טשרע ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סָאװ ,שינָאמ ןופ טסקעט םעד טָא

 סמכילע םולש ןיש ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,טנַאירַאװ םעד טימ ,טיױט סעצױּפ

 זיא דיישרעטנוא רעסיורג רָאג ןייק זַא ןעמ טעז ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי

 םולש ןופ טָאה טּפירקסונַאמ סעצרּפ זַא ,הרבס ַא זיא'ס ןוא ,ָאטינ ייז ןשיווצ

 ָאי טָאה רע טייוו יוװ .ןטילעג קרַאטש ױזַא טינרָאג "רעדעפ ןוא רעש, סמכילע

 טָאה רע .רעדעפ ןייז ןופ יו ,רעש סמכילע םולש ןופ רעמ -- זיא ,ןטילעג;
 .ןפרָאװעגסױרַא ןוא ןטינשעגסיוא טושּפ ןטימ ןיא ןוא בייהנָא ןיא ןפָארטס ךס ַא

 עגונב ,ליּפשייב םוצ ,יוװ ,ןפָארטס עטקעמעגסיוא יד טָא ןופ עקינייא וצ עגונב ןוא

 רַאפ ץרא ךרד קיצניװ וצ ןיוש ןעוועג זיא חסונ ןטשרע סעצרּפ ןיא ּוו יד וצ

 ,ןָאטעג טוג טָאה םכילע םולש זַא ,ןגָאז ןעמ געמ ,םינבר ןוא םייבר עשידיסח

 ןעגנורעדנע יד ךייש זיא סָאװ .ןטינשעגסיוא רעש ןייז טימ ייז טָאה רע סָאװ

 טימ רָאנ ,רעש רעד טימ טינ טכַאמעג שינָאמ ןיא טָאה םכילע םולש עכלעוו

 ןעוועג עקַאט תמאב ןענייז ייז ןופ עקינייא זַא ,ןגָאז ךיוא ןעמ ןָאק ,רעדעפ רעד

 טינ טצונעג ןוא -- טריטּפעצקַא ייז טָאה ןיילַא ץרּפ היארהו ,ןעגנורעסעבסיוא

 ןיא טָאה רע סָאװ ,עיסרעוו רעד ןיא חסונ סמכילע םולש רָאנ ,םענעגייא ןייז

 ,ןײלַא ץרּפ ,(*לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעגרעביא- 2

 רע סָאװ ,חסונ-שינָאמ םעד טימ ןדירפוצ ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ זיא ,סע טסייה

 ןָאק סע ןוא ,ןבײרשּפָא 1887 ןיא טזָאלעג גרעבטלַא ענילױוּפ ןידניירפ ןייז טָאה

 טָאה ,ןעמכילע םולש טקישעג םיא טָאה רע רעדייא זַא ,ןייז טינ קפס םוש ןייק

 1887 ןיא גרעבטלַא ענילױּפ רַאפ טנעיילעגריפ טָאה ץרּפ סָאװ ,חסונ םעד ןיא (*
 ,טסקעט רעקיבלעז רעד טעמכ רעדָא רעקיבלעז רעד זיא סָאד זַא ,ןביילג וצ זיא סָאװ ןוא
 :רעגייטש א ,רימ ןענעייל ,ןעמכילע םולש טקישעג טָאה רע סָאװ

 ,ןזעוועג יוליע רעסיורג ַא זיא לָאמ א
 ןזעלעג טינ רע טָאה לוסּפ הפירט ןייק

 .וו"זַאא ,וו"זַאא

 ;ןרָאװעג ןופרעד זיא קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא ןעמכילע םולש ייב

 ,יוליע רעסיורג ַא זיא לָאמ ַא ןעוועג

 וליפא טסוװעג טשינ טלעוװו יד טָאה רע | ,

 .ןו"זַאא ,וװ"זַאא

 :רימ ןענעײל החסונ ןטקורדעגרעביא רעדָא "םענעביושעגרעביא, סעצרּפ ןזיא

 ,יוליע ןַא לָאמ ַא ןעוועג 'יא'ס

 ..ןליפא טלעו יד טנעקעג סינ

 .חסוג ןטשרע םענעגיײא סעצרּפ וצ יה ,סמכילע םולש וצ רעטנענ זיא סָאד
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 -- ,1892 ןֹופ חסונ רעד זַא ױזַא ."רעדעפ ןוא רעש, טצונעג ךיוא ןיילַא רע
 ןיוש ןעוועג זיא -- קרעוו עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא ןירַא רעטעּפש זיא סָאװ ,רעד
 ,(*שידִיי ףיוא קרעוו:טויבעד סעצרּפ ןופ טנַאירַאװ רעטרעפ רעד רשפא

 -- ןענעייל טינ לָאז ןעמ שינַאמ ןופ טנַאירַאװ רעסָאװ סנייא ץלַא רעבָא

 ןקירָאפ ןופ ןרָאא רע80 יד ןיא רע טָאה סנייא ץלַא -- ןטשרע םעד וליפא

 רָאנ טינ .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ןכיילג ןייק ךיז וצ טַאהעג טינ טרעדנוהרָאי
 טקורדעג ןענייז סָאװ ,לפייווצ .א ןופ ןזרעפ ,עשינחדב-טלַא ,עשידָאמ-טלַא יד
 "וק ,שינָאמ סָאוו ,קעטַאילביב-סקלָאפ עשידִיי דנַאב ןקיבלעז םעד ןיא ןרָאװעג

 ןוא ןגנוי טלָאמעד -- םעד ןופ ריפוא ךיוא -- ,עמעָאּפ סעצרּפ וצ טינ ןעמ -
 הגרדמ עשירעלטסניק יד טכיירגרעד טינ טָאה ןַאמשירפ דוד -- םענרעדָאמ
 ןוא .ןזרעפ ןיא ןָאטעילעפ ַא רעדָא ייסע ןַא ךעלטנגייא זיא ריפוא .שינָאמ ןופ
 -ייוצ רעד סוקיטירק ייס ,(ווָאנבוד .ש) סוקיטירק ייס סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע
 ףיוא עיזנעצער ןייז רעטנוא ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה םכילע םולש יווװ ,רעט
 *קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי רָעד וצ רשבמ לוק; ןיא עיזעָאפ לכיב סעצרּפ

 :ןענַאמשירפ דוד ןופ יו רעקיצניװ ןטלַאהעג ןצרּפ ןופ טָאה --- (1892 ,סעדָא)
 ,םענייא ןגעק רעטסעקרָא רעצנַאג ַא יו ױזַא זיא ריפוא טימ ןכילגרַאפ *שינָאמ ,
 טָאה םערָאפ ןייז טימ ייס ,טלַאהניא ןייז טימ ייס .לפייפ ַא ףיוא טליּפש סָאװ
 -סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא טײקטריצילּפמָאק ןוא טייקעייר טכַארבעגניײרַא שינָאמ
 -פיוא עטסערג יד ןופ רענייא ןיוש ןעוועג זיא ןיילַא סָאד ןוא --- רוטַארעטיל
 ןוא שינָאמ ןייז לבוס טנעקעג טינ רַאפרעד עקַאט רשפא טָאה סוקיטירק .ןעוט
 שידִיי ףיוא זַא ןטלַאהעג טייצ רענעי ןיא טָאה ווָאנכוד-סוקיטירק .ללכב ןצרּפ
 רָאנ יו ,רַאטנעמעלע יױזַא ןוא ךַאפנייא ױזַא ןביירש ןעמ ףֹרַאד קלָאפ ןרָאפ
 רע יװ ,"םיומר עלעקנוט? ןייק טַאהעג ביל טינ סוקיטירק טָאה ללכב .ךעלגעמ

 םענַאב-טלעוו ןצנַאג ןייז טיול .(+*עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןפורעגנָא סע טָאה
 -טרעדנוה ַא -- קַאמשעג ןשירַארעטיל ןייז טיול ,טסיוװיטיזָאּפ ַא ןעוועג רע זיא
 -סיויטיזָאּפ רעמ ,ןטשרע םעד ןיא וליפא טָאה ץרּפ .טסילַאער רעקיטנעצָארּפ
 ןופ סעּפע ןיוש ךיז ןיא טָאהעג ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ,ןשיטסילַאער ןוא ןשיט
 -עטניּפ, טימ ןביירש וצ ןענוגרַאפ ךיז טלָאמעד ןיוש טָאה רע ,רעקיטנַאמָאר ַא
 סווָאנבוד .דמערפ ןעוועג ןווָאנבוד זיא סָאד ןוא ,"םיזמר עלעקנוט, טימ ,"ךעל
 ןמחנ 'ר ןיא וליפא .רתסינ ןופ טינ ,הלגינ ןופ טלעװ יד ןעוועג זיא טלעוו

 ןעזעג טינ טשינרַאג רעמ רע טָאה תוישעמ ירוּפס עכעלרעדנּוװ סרעװַאלסַארב
 -כעלקריו רעד ןופ טייוו ,עיזַאטנַאפ רעטמַאצעגנייא-טינ ַא ןופ טכורפ יד, יו
 ןשטנעמ ַא ןופ עיזַאטנַאפ-רעביפ ,דנַאטשרַאפ-ןשטנעמ ןטנוזעג ןופ ןוא טייק
 סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא .(**י"המשנ רעד ףיוא ןוא ףוג ןפיוא קנַארק זיא סָאװ
 טַאהעג ןיוש טָאה רעכלעװו ,ןצרּפ ןצַאש וצ יװ ,טסּוװעג טינ טָאה ווָאנבוד
 .ליכשמ ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןענמחנ 'ר ןופ סעּפע ךיז ןיא

 טמַאטש סָאװ ,ייז ןופ רענייא .ןסנַאירַאװ עיינ ךָאנ ןעמיקעגוצ ןענייז רעטצפש (*

 ,"שידיי,; גַאלרַאפ ןופ עבאגסיוא רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא זיא ,1910 םורָא ןופ
 ןוא רעדיל) 14 דנַאב ,קרעו סעצרּפ ןופ עבַאגסײױא סניקצעלק ,ב ןיא ךיוא ,קראייוינ
 .סעלאגסיוא עקידרעטעּפש עלא ןיא ןוא (ןדַאלַאב

 .209 יז ,1 דנֲאב ,ינזישז ַאגינק (**
 .222 'ז ,2 רנאב ,םזידיסח ןופ עטכישעג (5**
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 יװ טנײיה -- עיֹזעָאּפ רעשיערבעה סעצרּפ ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה סוקיטירק
 ןופ ךארּפש רעד ףיױא קרעוו רָאלק גונעג טינ ַא ןצַאשּפָא טנַאקעג רע טָאה
 ךיז טָאה םיא יװ .ןעמונַאב טינ טושּפ-טסָארּפ שינָאמ סעצרּפ טָאה רע .(*קלָאּפ
 סָאװ ,יליש רענייש ןוא רעגנוי ַא ןעגנוזַאב עמעָאּפ רעד ןיא טרעוו; ,טכודעג
 רָאלק לייו) סיוא טזייו סָאװ ןוא לדיימ (?ןךעלטסירק ןייש ַא ןיא ךיז טבילרַאּפ

 "עיצנעטערּפ רעד .,(** (?)ךיז ןדמש וצ טסילשַאב (ךעלגעממוא זיא ןייטשרַאפ וצ
 רעד ,הבת סחנ טּפעלשעגנײרַא זיא'ס ןכלעוו ןיא ,םורַא רעשיטסַאטנַאפ ,רעז

 ןכעלטנייועג םעד רַאפ רעווש רעייז טכַאמ ץלַא סָאד -- וו"ַאא טררא גרַאב
 .+**טלַאהניא ריא ןעמענַאב וצ ןוא ץרּפ 'ה ןופ !עדַאלַאב" יד ןענעייל וצ רענעייל
 רעכעלטנייועג ןייק ןעוועג טינ זיא רע שטָאכ ,ןעמכילע םולש ךיוא טָאה סָאד

 ױזַא ,טָאה םכילע םולש .עיזעָאּפ סעצרּפ ןייטשרַאפ וצ טכַאמעג רעווש ,רענעייל
 ןוא ,קנַאדעג ַא לכ םדוק ןבָאה ףרַאדַאב עיזעָאּפ, זַא ,ןטלַאהעג ,ווָאנבוד ,ש יו
 לָאז סע ,ןייטשרַאפ לָאז'מ זַא ,ױזַא טדערעגסױרַא ןייז ףרַאדַאב קנַאדעג רעד

 -ַאב ,ןָאגרַאשז ןיא קלָאפ ןרַאפ טביירש ןעמ זַא טרפבו ,ןעמענוצנָא סָאװ ייב ןייז
 ןופ שַאמשימ ַא טַאלג טינ ,טגָאזעג ןייז סעּפע לָאז סע ,ןעז טשרע ןעמ ףרַאד

 "לבָאנק ,סעזיּפ ,עלעביצ ,םעדיוב ,שקָאל ,רעטרעװ עכיוה עדליוו-הנושמ

 שטָאכ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב אקווד רעבָא זיא וטפיוא סעצרּפ ,(+=*ײװײזַאא
 טינ ,ןסייו רימ יוװ ,רֶע טָאה ,"ןָאגרַאשז ןיא קלָאפ ןרַאפ; ןבירשעג טָאה רע
 שידיי ףיא טָאה רע .טסָארּפ ןוא ךַאפנייא ןביירש וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג
 ןיא טרעלקרעד סע טָאה רע יוװ) ןוא "ןגעוו האנה רענעגייא ןייז ןופ, ןבירשעג
 טצונעג (ןרָאװעג טריטיצ ןיוש רעירפ זיא טָאװ ,ןעמכילע םולש וצ 'ווירב ַא
 רע סָאװ ,ןקירדסיוא ןענָאק ןטסלופ םוצ לָאז סָאװ; ,ךַארּפש ַא ןוא םערָאפ ַא
 ךיז רע לָאז ,ןיטשרַאפ טינ רענעײל רעד טעװ רעמָאט ןוא ,טליפעג טָאה
 ,(6+6?ןליטשרַאפ ןענרעל

 טפרַאדעג ,תמא ,טָאה םינינע ןוא רעטרעוװו עיינ ןייטשערַאפ ךיז ןענרעל
 ,ריפוא עמעָאּפ רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ סנַאמשירפ דוד ןופ רענעייל רעד ךיוא
 סָאװ ,טרעלקרעד ןוא טשטייטרַאפ ,טשטייטעגסיוא ןײלַא טָאה ןַאמשירפ רעבָא
 רֶע טָאה וצרעד .י"שר רענעגייא ןייז ןעװעג זיא רע ;ןגָאז טלָאװעג טָאה רע
 ןיטולחל זיא סע זַא ,רעטיש ױזַא ,טושּפ ױזַא ,טכייל ױזַא ןבירשעג ללכב

 טינ .שינָאמ סעצרּפ ןעוועג זיא שרעדנַא ,ןיימ ןייז ןּפַאכ ֹוצ ןעוועג רעווש טינ

 ןופ קורדּפָא-טַארַאּפעס ,רעקיטירק רעשירַארעטיל ַא יװ ווָאנבוד .ש ,רעגינ .ש (*
 | ,1944 ,קרָאי-וװיג ,רעטעלב-ָאוויי

 תמאב זיא ,ןסוקיטירק וצ ןעמונעג הרעשה ענדָאמ יד ךיז טָאה ןענַאװ ןופ (+*
 םיא ךיז טָאה לדיימ "ךעלטסירק ַא, יא עירָאמ זַא ,אלימ .ןייטשרַאפ וצ ךעלגעממוא
 רעד ןיא) "שטײד, א עמעָאּפ רעד ןיא זיא רעטָאּפ ריא סָאװ ,רַאפרעד ןטכוד טנַאקעג
 םעד טָאה יױזַא יה רעבָא (שטייד ךיז טדיילק סָאװ ,גיצנאד ןֹופ ךיי ַא רע ןיא ןתמא
 ,םורפ יזַא זיא רע ןעװו ,ןדמש ךיז, ליֹוו שינָאמ זַא ,ןלַאפנייא טנָאקעג רעקיטירק
 ייב ךָאנרעד ,ןיליפת יד ייב ,תֹואּפ יד ייב ,תיציצ יד ייב עביל ןעיראמ טרעוש רע זַא
 .ןײלַא טָאג יב -- "רעכעה ךָאנ ןפיירג, לָאז רע ,ליוװ יז ןעוו ,ףוס םוצ ןוא הרות רעד

 | | ,ילוי ,1889 ,ךָאכסָאװ (***
 ,33 'ז ,1892 ,סעדָא ,"'קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידי רעד וצ רשבמ לוק, (5***
 סעצרּפ ןגנוי םעד,) 'ב לטיּפַאק-בוס ,לטיּפַאק ןקיבלעז םעד ןיא רעירפ עֶז (יפא*
 י .?םַארגָארּפ עכעלכַארּפש ןוא עשירַארעטיל
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 עדמערפ ןוא עיינ ןַארַאפ ,ריפוא סנַאמשירפ ןיא יװ ױזַא ,טרָאד ןענייז רָאנ
 ,"ַארטסקע; ,"עסנַארפ, ,*רָאמַא; ,"סונעוו; ,"טסימיסעּפ; יװ ,ענױזַא -- רעטרעוו
 -- לג"דא *ןרירוקנָאק, ,"ןריציזומ, ,"רענרעק; ,"*דנַאליװע ,"רעליש; ,"עטעג;

 ןיא ךיוא ,טלַאהניא םצע םעד ןיא ךיוא ,ךַארּפש רעד ןיא ,סע טסייה ,רָאנ טינ
 -רַאפ א ןוא טייקכייר ַא ןַארַאפ זיא (קירטעמ רעד ,רוטקורטס רעד) םערָאפ רעד
 ןיא ןפערט וצ ןעװעג טינ טייצ רענעי זיב זיא סניוזַא סָאװ ,טײקיטרַאנדײש
 .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד

 -בישעג:עביל עכעלטנייועג ץנַאג ַא יו רעמ טינ עקַאט סע ויא גולפ ןיא
 ןשידִיי ןקילָאמַא םענופ םַאר רעד ןיא ןרָאװעג טסַאפעגנייא זיא יז רעבָא ,עט
 סע .הביבס-רוטלוק רעשידִיי רעצנַאג רעד ןופ םַאר רעד ןיא ,רעגייטשנבעל
 זיא ייז םורַא רעבָא ,לדיימ ַא ןוא לגנַיי ַא ןשיװצ עניל עכעלטנייועג ַא זיא

 ,קימָאנָאקע עשידַיי יד ,לטעטש עשילױּפ עשידִיי סָאד ,עילימַאּפ עשידִיי יד
 יז רעבָא ,עמַארד סנבעל עשיטסילַאער ַא זיא סע .,עימָאסָאליפ-ןבעל עשידִיי יד
 ןופ יובפיוא רעצנַאג רעד .,קיטנַאמָאר ןיא ןוא רָאלקלָאפ ןיא טקנוטעגנייא זיא
 סע טָאה -- "ןורעפ ןיא עדַאלַאב-ןַאמָאר ַא;) ןַאמָאר םעד רעדָא עמעָאּפ רעד
 זיא ןטימ ןיא .טלקיוורַאפ זיא (קעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ןסייהעג
 ןשידִי-שילױּפ ןכעלגעט-גָאט םענופ ןדָאזיּפע עירעס ַא רעדָא דָאזיּפע ןַא סע

 עלהשעמ טריזיליטס ַא יװ סע ךיז טנעייל ףוס ןיא ןוא בייהנָא ןיא רעבָא ,ןבעל
 "שטבישעג עכעלמיטסקלָאפפ ַא יװ טינ רעיש ,ןעמונעגסױרַא רפס-רסומ ַא ןופ
 סע שטָאכ ,לַאטנעמיטנעס-שיטנַאמָאר זיא סע .ןָאט ןשינָאריא ןַא ןיא -- רָאנ
 סָאמ"זרעפ יד ,טריצילּפמָאק זיא םערָאפ יד ךיוא ..שיריטַאס-שיטסילַאער זיא
 עקידתורוש-4 לָאמ ַא ןענייז ןפָארטס יד ,לטיּפַאק ןדעי ןיא טינ רעיש ךיז טרעדנע

 זיא ןעמַארג יד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא רדס רעד .עקידתורוש-6 לָאמ ַא ןוא
 רענעי רַאפ ןוא עיינ ָאד ,בגא ,ןענייז סע .רעקיבלעז רעד םוטעמוא טינ ךיוא
 -- שינָאמ/ ,"דיל ַא --- טינעג; ,"טיא ןעק --- םונהיג; :ןעמַארג עטכירעגמוא טייצ
 .לג"דא "שמש -- זומת; ,"ןעמעב -- ןעמעשרַאפ, ,* !שינרָאג

 יד יוװ ,ןפוא רעשיטסילַאער-שיטנַאמָאר רעקיטרַאנגיא רעד רָאנ טינ רעבָא
 -שירַאדנעגעל עקיברַאפליפ יד רָאנ טינ ןוא ,ןרָאװעג טלייצרעד זיא השעמ

 ךיוא -- ןרָאװעג טסַאפעגנייא זיא יז רעכלעוו ןיא ,םַאר עשירעגייטשנבעל
 -ַאב ַא רָאג שינָאמ עמעָאּפ רעד טיג וויטָאמטיײל ןייז ןוא טעשזויס םצע רעד
 עטכישעג רעד ןיא ןֹוא טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא ןרעדנוז
 -רעד ,ךָאנ טלַאהניא ןייז ךָאנ זיא שינָאמ ,ללכב רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ

 סָאװ ,טקילּפנָאק רעד זיא ךָאד ןוא ,שיליכשמ ףיט ,חסונ ןטשרע םעניא טּפױה
 טקילפנָאק רעד -- עטכישעג רעשיטַאמַארד-בלַאה רעד ןיא ּפֶא ךיז טליּפש

 עכעלטנייוועג יד ןיא יו ,רערעדנַא ןַא רָאג --- הביבט ןייז ןוא ןשינָאמ ןשיווצ
 ןעוועג קידנעטש טעמכ סע זיא טרָאד .עכָאּפע;הלכשח רעד ןופ ןעגנולייצרעד
 רָאנ ,ללכ ןצנַאג םעד ןֹוא דיחי ןייא ןשיװצ טינ ןוא ,טקילפנָאק-ןעיידיא ןַא

 רעטלַא רעד :םעיינ םעד ןוא רוד ןטלַא םעד ןשיװצ --- רוד ַא ןוא רוד ַא ןשיוצ
 ,"רעטצניפ, ,*שיטַאנַאפ; ,םורפ ,ןענַאטשענּפָא ,שיקנערפטלַא ןעװועג זיא רוד
 -רָאפע ,עיינ ןופ ה"ד ,הלכשה ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןיוש טָאה -- רעיינ רעד
 -טנייוועג ןענַאטשַאב זיא ןירעד .ןעקנַאדעג *עשיסרוקיּפא, ,עיירפ ,"ענעטירשעג
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 ,גנולייצרעד רעד ןופ דלעה ןגנוי םעד ןשיװצ המחלימ יד ןוא הריתס יד ךעל
 יד רַאפ ןייא ךיז ןלעטש סָאװ ,ןדַיי יד ןוא ,טייצ רעיינ רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד
 -ָאמ טגָארט רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא רָאג .תורוד עקידרעירפ יד ןופ סעיצידַארט
 ןעמונעג ךיז טָאה *ךיז ןשטילגסיוא, ןייז .געוו ןכיילג ןופ ןײגּפָארַא סעשינ
 טימ טנעיײלעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ,םיליכשמ ערעדנַא עלַא ייב יו ,טינ
 "יא עיײנ ערעייז טימ טקעטשעגנָא ךיז ,ןעלוסּפפיירט יד ,ךעלכיב עשידָאמדיינ

 -עגנָא רעד ןגעק טריטלָאװער ןוא -- טייצ רעיינ רעד ןופ ןעיידיא יד --- ןעייד
 עיינ ןייק טינ ,ןיינ ,וזַאא ןעגנוריפ עטלַא יד ןגעק ,הטיש רעזעיגילער רענעמונ
 יװ ,טייג רע .ןשינָאמ טרעדורעצ ליפעג טכַאװעגפיוא-יינ ַא רָאנ ,עיפָאסָאליפ

 רָאנ ,םורפ ןוא טוג זיא רע ,ארמג ןוגינ ַא טימ טנרעל ןוא רדח ןיא ,רעירפ
 -- רדסכ ירפ ןגרָאמ ןדעי רדח םוצ טייג רע זַא

 רעיט םייב ןייטש ךעבענ רע טביילב |
 ,ירַאמ טכַארּפ ַא טגניז טלָאמעד ןוא
 ידָאלעמ-ןלערט ריא ןוא
 ,רעיוא ןיא ףיט םיא טגנירד

 ,ףיט ןצרַאה ןיא ןייֹרַא טגנירד סע
 וויטָאמ םענעגייא םעד ףיוא ןוא
 ידָאלעמ רעקיבלעז רעד טימ
 ,ארמג יד רע ְךָאנרעד טגניז
 הרבס עדעי םיעטמ זיא ןוא
 יצ רע טירד רעגניפ ןטימ ןוא

 ,וגינ םעד טגניז רע .,רעִירפ סָאװ ,ןוגיננארמג ןקיבלעז םעד טגניז רע

 ,םיא טגערפ עמַאמ יד זַא ןוא ,שרעדנַא םיא טגניז רע רעבָא ,ןעגניז עלַא סָאװ

 :רע טרעפטנע ,ןעשעג םיא טימ זיא סָאװ

 ,ןעשעג רימ זיא'ס סָאװ ,טינ סייוו ןיילַא ךיא
 ,רימ ןיא טגניז סע סָאװ ,טינ סייוו ןײלַא ךיא
 ,ריירפ יו שרעדנַא רָאג ץרַאה ןיא רימ זיא סע
 ,("ןעװעג שרעדנַא רָאג לָאמ ַא ןיב ךיא

 ןייז רעטנוא ,ןרָאװעג שרעדנַא סעּפע זיא םיא ייב ּפָאק ןיא טינ ,ןצרַאה ןיא

 -ַאנ ַא יװ ,עביל .ץרַאה גנוי ַא ןּפַאלק טרעהרעד ץרּפ טָאה עטָאּפַאק רעטלַא

 יו טינ ,ויטָאמ-הלכשה ַא יו טינ ,גנובעלרעביא עכעלשטנעמ-ןייר ,עכעלריט

 טיילעגנוי "עטרעלקעגפיואק יד ןוא "עקיטלעוו:טנייה, יד סָאװ ,"עדָאמ, ַא סעפע

 2177 'ז ,1927 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ עז) חסונ רעטשרע רעד זיא סָאד (*
 ;ױזַא טנעײילעג סע ךיז טָאה קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידיי ןיא

 ,ןעשעג ןזיא רימ סָאװ ,עמַאמ ,יוא ,טינ סייוו ךיא
 ;רימ ןיא טרָאד טגניז סע סָאװ ,ןײלַא טינ סייוו ךיא
 ,רירפ יו שרעדנַא רָאג ןצרַאה ןיא רימ זיא סע
 .ןעװעג טינ גנע ױזַא רימ ןיא לָאמ ןייק ךָאנ

 :רימ ןענעיל טרָאד .טרעדנעעג רעדיו סע זיא ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא

 ,עמַאמ ,ןעד ךיא סייוו יצ
 ?רימ ןיא טרָאד טגניז'ס סָאװ
 זיא ץרַאה ןיא רָאנ סייוו ךיא
 .ךירפ יו שרעדנַא רָאג
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 ןיא ןעגנוזַאב טָאה ץרּפ סָאװ ,עביל יד ןעוועג זיא .-- ?טריפעגנייא, ןבָאה
 ןימ רעיינ ַא ,עביל ןימ רעיינ ַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא זיא סָאד .שינָאמ
 ךָאנ ןוא רעמורק רעד עקשיפ סעלעדנעמ ךָאנ וליפא יינ ןעוועג זיא רע ,ןַאמָאר

 ןעוועג טינ זיא עביל סעשינָאמ .ײוָאלַאס עלעסָאי ןוא וינעּפמעטס סמכילע םולש

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ,בגא ,זיא סָאװ ,ןינעפמעטס ןיא עביל עשידַי סעלחר
 סרתסא רעדָא ,שינַאמ סָאװ ,קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי דנַאב ןקיבלעז םעד ןיא
 יד ןעוועג זיא עביל סעשינָאמ .ײווָאלָאס עלעסָאי ןיא "שינעבילרַאפ, עשידִיי
 ,לדיימ ַא וצ לרוחב ןגנוי ַא ןופ עביל יד -- עביל עכעלשטנעמ עכעלטנייוועג

 טינ זיא סָאד ,טלַאטשעג ריא ןוא גנַאזעג ריא טימ טפושיכרַאפ םיא טָאה סָאװ
 םענופ ןעגנוכייװּפָא עסיוועג ןענוגרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי ןופ ןַאמָאר ןייק
 -מעטס יו ,רמז ילכ ןופ ןַאמָאר ןייק טינ ,רעגייטשנבעל ןשידִיי ןלענָאיצידַארט

 רעטושּפ ַא רָאנ ,"עקשיפ, סעלעדנעמ ןיא יװ ,סרעלטעב ןופ רָאג רעדָא ,וינעּפ

 *פטנכדש; יד זיא ןַאמָאר *ןשידִייא ַא ןיא ,לדיימ ַא ןוא רוחב ַא ןשיוװצ ןַאמָאר
 -- עלחר; :םורפ ,רשכ זיא רע ,"דניז; ןופ ןייר רע זיא אליממ ;תיליל טינ
 עשידִיי ַא לכ םדוק זיא --- ,'דניירפ ןטוג ַא וצ ווירב ַא' ןיא םכילע םולש טביירש
 זיא יז זַא ,טקוקעגמורַא דלַאב ךיז יז טָאה רעטכָאט עשידַיי ַא יװ ןוא ,רעטכָאט
 ביל ףרַאדַאב יז ןכלעוו ,דימת ףיוא ןַאמ ריא טימ ענעדנוברַאפ ַא ,שיא תשא ןַא
 יװ ױזַא ,םכילע םולש טָאה ,טסילַאער רעגנערטש ַא יװ ,(*"ןיד יּפ לע ןבָאה

 .."שידייק ןייז ןומ רעטכָאט רעשידִיי ַא ןופ שינעבילרַאפ ַא זַא ,טליפעג ,עלעדנעמ
 ןשטנעמ םעד ןיא ןדַײי םעד טכוזעג "לקינייא, סָאד טָאה ,"עדייז; רעד יװ ױזַא
 רעד קיטכיװ ןעוועג בייהנָא עמַאס ןיא זיא םיא רַאפ .ץרּפ ןעוועג זיא שרעדנַא
 עלַא ייב יװ ,ױזַא ןעוועג ןשינָאמ ייב עביל יד ךיוא זיא ,ןדַי םעד ןיא עטנעמ
 .שידִיי ןעועג זיא םערָאפ יד ,ןפוא קורדסיוא רעד זיולב ,ןשטנעמ ערעדנַא
 עקיזָאד סָאד ."ןָאגרַאשז* ןגעוו לטיּפַאק סָאד ןעוועג קירעביא טינ זיא רעבירעד
 טָאה ווָאנבוד-סוקיטירק יװ ןרָאװעג טלעטשעגניײרַא יױזַא םתס טינ זיא לטיּפַאק
 -עביל ןלַאסרעוװװינוא םעד ןופ טייקיינ יד ןריטנעצקַא טלָאװעג טָאה ץרּפ .טניימעג
 -עגנָא רע טָאה :עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה רע סָאװ ,וויטָאמ
 ,גנַאלק ןטכער ןייק ךָאנ טַאהעג טינ טָאה *ןָאגרַאשז, סָאװ ,טקַאפ ןפיוא ןזיוו
 רַאפ ,"עבילק רַאפ ..ליטס ןייק ןוא טרָאװ קיצנייא ןייק ,ןָאט ןטכער ןייק
 ,"ליפעגע

 ןַאמָאר ןשידִיי ַא ןופ ןדלעה זַא ,טסּוװעג ץרּפ טָאה ,םכילע םולש יװ ױזַא
 רעבָא ,ןדלעה *עשַייוג, יו ,שרעדנַא ייז ןדייר רָאנ טינ ,שרעדנַא ףיוא ךיז ןריפ
 טָאה "לקינייא; סעלעדנעמ סָאװ ,ריפסיוא םעד ןופרעד טכַאמעג טינ טָאה רע
 רָאמַא? זַא ןוא "תועונצ ןענייז רעבייוו ערעזדנוא? זַא ,טסּוװעג טָאה רע .טכַאמעג
 ןעװעג ךיוא םיא זיא סע ;"דִיי ןייק רַאפ טינ טסַאּפ סָאד ,ךע ;ןגיובנלייפ ןטימ
 שִיוג םִיױג רַאפ לָאז רע ,ןעגנולקעג רָאג שרעדנַא טלָאװ דיל; ןייז זַא ,רָאלק

 טרעטשעג טינ םיא טָאה סָאד רענָא ,"ןָאגרַאשז טינ ,ןדַיי רַאפ טשינ ,ןעגניז
 שִיױג םִיױג רַאפ טלָאװ רע יוװ ,ױזַא סע ןעגניז וצ ןוא --- דיל ןייז ןעגניז וצ
 ןענופעג יז טָאה רע ןוא) םערָאפ עשידִיי יד זיולב טכוזעג טָאה רע .ןעגניז

 .204 'ז ,2 ,קעטָאילביב-טקלָאפ עשידיי (*
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 ןוא ןעוװעג זיא ךות רעד ;(רפס-רסומ ןשידַיי םעניא ,רָאלקלָאפ ןשידִיי םעניא
 ,ךעלשטנעמ ןײמעגלַא ה"ד ,"שיוג, ןבילבעג

 רָאנ ,קרעוו:טויבעד סעצרּפ ױזַא םתס טינ שינָאמ ןיוש זיא ןיײלַא טימרעד
 רעד ןיא געװ סעצרּפ טנכײצעגנָא -- ןגָאז ןעמ ןָאק -- טָאה סָאװ ,קרעוװ ַא
 -נגייא ערעדנַא טימ ךיוא ,ןײלַא טימרעד זיולב טינ רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידִיי
 ריא ןיא םולב ַא יו היא סע ןכלעוו ןיא ,קרעװ ַא שינָאמ זיא ענייז ןטפַאש
 ,םַארגָארּפ רעשירַארעטיל סעצרּפ ןופ לייט רעסיורג ַא ןטלַאהַאב ןעוועג ,ּפסָאנק

 ?םַארגָארּפ -- עטרילומרָאפ-טינ -- יד טָא ,ןענַאטשַאב יז זיא סָאװ ןיא
 ןיא טצונַאב טָאה ץרּפ סָאװ ,ףָאטשנבעל םוצ טסייה סָאד ,טלַאהניא םוצ עגונב

 ;ןענַאטשַאב יז זיא ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ענייז וצ עגונב ךיוא יװ ,קרעװ ענייז
 ןענעגונַאב טינ ןוא קינייועניא סנשטנעמ םעניא ןקוקנײרַא סטעָאּפ םעניא (א
 -ידניא םעד ןפיטרַאפ ןייז ןיא (ב :ךיז טוט םיא םורַא סָאװ ,ןרעדליש טימ ךיז
 טינ רע טָאה רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןיא סָאװ ,וויטָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוו

 ןריצילּפמָאק ןוא ןריציפיסנעטניא םעד ןיא (ג ;עלָאר םוש ןייק טעמכ טליּפשעג

 ,ןשיקנערפטלַא םענופ הביבס רעד ןיא םיא ןעגנערבניײרַא ןוא וויטָאמ-עביל םעד
 -רעווינוא ללכב ןוא) עלַאיצַאס ןסיגפיונוצ ןייז ןיא (ד ;ןדִיי ,ןשיליכשמ רָאנ טינ

 םעד ןצונ ןיא (ה ךעלסילש ןוא עלַאנָאיצַאנ-שידִיי ןוויטָאמ טימ ןוויטָאמ (עלַאס

 ,ליטס ,ןָאט ןופ טרּפ םעד ןיא ..םולח ןֹוא עדנעגעל ,רָאלקלָאפ ןופ ףָאטש

 ןענייז ,םערָאפ וצ ךייש זיא סָאװ ,ץלַא ןיא טנעמַארעּפמעט ןשירעלטסניק ,רינַאמ
 שיפיצעּפס רעד (א :שיטסירעטקַארַאכ ןפַאש סעצרּפ ןֹופ לייט ןטסערג ןרַָאפ
 ןייק טינ קידנעטש טעמכ זדנוא טיג רע ןכלעוו ןיא ,חסונ רעדָא ןָאט רעשידַיי
 "אס עשינָאריא יד (ב ;טלַאהניא ןלַאסרעװינוא אקווד רָאנ ,ןשידִיי-שיפיצעּפס
 -עלַא וצ גנוגיינ יד (ג ;ןָאט םענופ (טייקשיטסירָאמוה :רענעטלעז) טייקשיריט
 ןופ חסונ םוצ סערעטניא רעפיט רעד (ד ;ליטס-לשמנ ןוא -לשמ םוצ ,םזירָאג
 .רעד סָאװ ,ליטס םענופ טייקטריסנעדנָאק ענעטלעז יד (ה ;:השעמ-סקלָאפ רעד

 ןייז ןופ טעּפמיא רעד ןוא טעטיזָאװרענ יד (ו ;טײקשיטסירָאפַא וצ זיב טּפָא טייג
 ןוא :טייקיציו ןוא טייקפרַאש ןייז ,גָאלַאיד םענופ עלָאר עסיורג יד (ז ;ןעּפ

 ןיא -- ןוא ללכב סעזעטיטנַא ןוא ןעמזילעלַארַאּפ ןצינ ֹוצ עבט יד (ט ךעלדנע
 -טלַאהניא ,עלַא יד טָא טעמכ ףיוא ...טרפב גנולייצרעד רעד ןופ רוטקורטס רעד

 ןיש ָאד ןענייז ןפַאש סעצרּפ ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ ,עשיטסיליטס ןוא עכעל

 .שינָאמ ןיא ןשינערעהוצנָא

 םענופ גנופיטרַאפ רעד ןוא קינייװעניא ןשטנעמ םעניא ןקוקניײרַא םעד ןגעוו
 ןבָאה ,עביל ןופ וויטָאמ םעד ןופ טּפיוהרעד ,וויטָאמ ןשיגָאלַאכיסּפ-לעודיווידניא

 טינ ןירַאמ ןיא ךיז טבילרַאפ שינָאמ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .טדערעג ןיוש רימ
 "אב וצ טַאהעג ביל טָאה ,"רעטכָאט עשילמיה יד, ,הלכשה יד לייוו ,רַאפרעד

 לייו ,רַאפרעד טושּפ ןוא טסָארּפ רָאנ ,דרע רעד ןופ רעטכָאט יד ,עביל ןעגניז
 ךיוא .ןצרַאה ןיא ןוא "רעיוא ןיא ףיט, ןעגנורדעגניירַא םיא טָאה גנַאזעג סירַאמ
 טימ ךיז ןענעגונַאב טינ ןוא ןשטנעמ םעניא קינייװעניא ןקוקניירַא סעצרּפ
 ןעעז רימ .עמעָאּפ רעטקורדעג רעטשרע ןייז ןיא ךיז טליפ גנורעדליש-הביבס
 טפור רע סָאװ ,טייקיורמוא יד רָאנ טינ ,לגנַארעג ןטסקינירועניא סעשינַאמ
 וצ ןייא םיא טדער ךאלמ רעטוג רעד יװ ,ןרעה רימ .עקימורַא יד ייב סױרַא
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 (םיא) טמיור ,טכַאל ךאלמ רעטכעלש רעד; יוװ ןוא דניז ןופ המשנ ןייז ןטיה
 לחומ ריד טעװ רע ןוא ,ןוט הבושת ןענָאק ךָאנ טסעװ :ןיֹרַא רעיוא ןקניל ןיא
 רעד ןיא ךיז טלגנַאר רע ,ןילַא ךיז טימ תעדה בושי ַא טָאה שינָאמ ..."ןייז
 ַא ןיא ךיז טזייוו ירַאמ; -- תיליל רעדייא ,תועינצ ןוא טייקמורפ ןייז טימ-ליטש

 יד ןיא (ריא) טנערב םונהיג סָאד ,גנַאזעג ריא טימ םיא טפור ןוא רעטצנעפ
 סָאד ןוא ,שינָאמ םענדיב םעד טּפעלש סע ןֹוא ,דיל ריא ןיא תווואת עלַא ,ןגיוא

 "המשנ יד ,ןטקילפנָאק עטסקינייװעניא יד טָא ,(=.."טדיז ןוא טכָאק סנייז טולב
 ןענייז ייז ןוא -- טסנוק-לייצרעד טעצרּפ ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש תוריתס
 עלַאיצָאס ןסיגפיונוצ סעצרּפ ָאד זיא קיטנעק רעקיצניוװ ...שינָאמ ןיא ןיוש ָאד
 -סירָאלקלָאפ ןצונ ןייז ױזַא טלוב זיא רעבָא וַאפרעד .ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ טימ
 ןפוא םעד ןיא ךיוא ,ףָאטש םעניא זיולב טינ ןוא .,ףָאטש ןשירַאדנעגעל-שיט
 ןכירטש עטנכערעגסיוא סָאװ רָאנ עלַא יד ָאד ןענייז טרילודָאמ םיא טָאה ץרּפ יוו
 ,לָאמס ,תיליל) םַאר עשידַיי-שיפיצעּפס יד ָאד זיא סע .ןביירש רעגייטש ןייז ןופ

 -עגלַא סָאד טסַאפעגנייא טרעוו סע ועכלעוו ןיא ,(םונהיג ,בוט רצי ןוא ערה רצי
 ָאד זיא סע ."גנוכַאװרעד-סגנילירפ, סעשינָאמ ןופ דליב עכעלשטנעמ ןיימ

 "יד -- ןייז ָאד זיא סע .עינָאריא ענייפ ןייז ,עריטַאס עכעלטפַאשלעזעג סעצרּפ
 ןסיורג ַא וצ ךיילג זיא טלעוו יד;) ,םזירָאגעלַא --- רעטקערידמוא ןוא רעטקער
 -- ,טכעלש טינ ןעגנילש ןוא טכעה ןענייז לייט ,שיפ ןענייז ןשטנעמ יד ,ךייט

 -רסומ ַא ןופ לשמ ןימ ַא יו זיא השעמ עצנַאג יד ,(**װײזַאא (*?'שינ רשפא ,טגָאז
 גניז ןענערָאװ וצ ךייא ןעד ,טייל עמורפ ,טרעה ,טייצ ךייא עשז טמענ,) רפס

 -סקלָאפ רעדָא -דיל-סקלָאפ רעד ָאד ןלעטש עקינייא ןיא זיא סע ,("דיל ןיימ ךיא

 רעבָא ,ןטנַאירַאװ .עקידרעטעּפש יד ןיא טּפיוהרעד) ָאד זיא סע .חסונ-השעמ
 ןוא ,טייקצרוק ענעי (טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,ןטסטלע עמַאס םעד ןיא ךיוא
 ןימ ַאזַא ;שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ליטס סעצרּפ רַאפ זיא סָאװ ,טײקשיטסירָאּפַא
 :יוװ ,רעגייטש ַא ,עפָארטס

 ,תויח ןבָאה טצנַאטעג
 ,טכַאלעג טָאה םח
 עטשרעיד טָאה חנ ןוא
 ...טכַאמעג ע'סוכ

 יףעביא זרעפ ןייא רָאנ זיא תורוש יד טָא ןופ עיצקַאדער סמכילע םולש ןיא (*

 קעטָאילביב סקלָאּפ רעשידיי ןיא ןיא "ןגיוא'ד ןיא טנערכ םונהיג סָאד, ןופ .טכַאמעג

 -רעביא טָאה רע ןעװ ,ןײלַא ץרּפ רעבָא "..ןענערב ןעוט םונהיג רעד יו, ;ןרָאװעג

 יז ןוא ,"ןבירשעגרעביא, עפָארטס עצנַאג יד רע טָאה ,1892 ןיא שינַאמ טקורדעג

 :ֹזַא םיא ייב ךיז טנעייל

 ,ןגיוא'ד ריא ןענערב ןעמַאלפ
 ,ךיל ריא ןיא -- תווואת עלַא
 ,ןגיוב ןופ לייפ ןיוש טילפ רע ןוא
 ,טדיז ןוא טכָאק סע -- טולב סָאד ןוא

5 

 סעצרּפ ךָאנ טשרע זיא סָאװ ,םעד ןיא ,טנַאירַאװ ןטשרע םעניא סע זיא ױזַא (55
 סעצרּפ ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,חסונ םעד ןיא .ןפזייר .ז ןופ ןרָאועג טכעלטנפעראפ טיוט
 .טרעדנעעג ןוא טצריקעג רע זיא ,ןטפירש
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 :יװ ןזרעפ עכלעזַא ןוא
 ןעמוקעג ןזיא טסָאּפ רעד טימ
 רעהַא גיצנַאד ןופ
 ,ךחוס א שטייד ַא

 | -- רענָאילימ א

 סעצרּפ ןופ טעּפמיא ןזעוורענ ןפיוא שינערעהוצנַא ןַא וליפא ןיוש ןַארַאפ זיא

 טרָא ןסיורג ַאזַא טמענרַאפ סָאװ ,גָאלַאיד םעד ךייש זיא סָאװ ,םעטיר-ךַארּפש

 .(שינַאמ ןיא ןַארַאפ ןיוש ךיוא רע זיא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל סעצרּפ ןיא

 -רעטקַארַאכ עשיטסיליטס סעצרּפ ןופ ןטצעל םעד ךיוא ךיז ןיא טָאה עמעָאּפ יד

 ןעמ ףרַאד .סעזעטיטנַא רעדָא ןעמזילעלַארַאּפ ןלעטשוצפיוא עבט יד --- ,ןכירטש

 סיורג ,עלעטעטש םעד, ןשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,יד יװ ,ןטסַארטנָאק ערעפרַאש

 טסָאּפ רעד טימ זיא סָאװ ,רחוס ןסיורג םעד ,"שטייד, םעד ןוא -- ?ץינעג א יװ

 ןרָאװעג טריפרַאפ זיא רע רעדייא ןשינָאמ ןשיוװצ ?גיצנַאד ןופ ןעמוקעג ןיהַא

 ?ךָאנרעד ןְשינָאמ ןקיבלעז םעד ןוא -- (ןירַאמ) ןתיליל ןופ
 רעד ךיוא זיא סע ,בייהנָא רעד רָאנ טינ זיא עמעָאּפ עקיזָאד יד ,ללכה

 "ףוד-סוקיטירק תעב ןוא .ןפַאש סעצרּפ ןופ םַארגָארּפ יד טינ רעיש ןוא גָאזנָא

 רעטשרע סעצרּפ ןגעו שיסור ףיוא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעקיטירק רעד ,ןווָאנ

 -ערּפער טָאה יז סָאװ ,גנוטכיר עיינ יד ךיוא יוװ ,יז זיא ,עמעָאּפ (רעטקורדעג)

 -רוטַארעטיל א ,ןרעניו ָאעל ייב יז טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג טינרָאג ,טריטנעז

 רעייז אקווד ,שילגנע ףיוא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה ןוא רעקיטירק

 יהט ןיא רושטַארעטיל שידִיי יהט ווָא ירָאטסיה ןייז ןיא .ןעוועג ןח אשונ קרַאטש

 -סקלָאפ רעד ןיאש ןבירשעג רע טָאה (1899 ,קרָאי-וינ) ירושטנעס טניטניינ

 טעָאּפ םעד ןעּפ סעצרּפ ָאעל ןופ גנילטשרע רעד ןזיווַאב ךיז טָאה קעטָאילביב

 טינ רעביירש עטסערג יד ןשיװצ ןרעוו טלייצעג ףרַאד סָאװ ,רעלייצרעד ןוא

 רוטַארעטיל רעד ןופ ללכב רָאנ ,רוטַארעטיל רעשטייד-שידַיי רעד ןופ זיולב

 -עפעש סעצרפ טָאה גנוניימ סרעניוו טיול ,(110 יז *טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןופ

 המכח יד ,ארמג רעד ןופ טעטיליטבוס יד, טקינייארַאפ ךיז ןיא טסייג רעשיר

 ןופ טעטיטנעדעצסנַארט יד ,ענייה ןופ קנופ ַא ,םימכח עקיטייצרַאפ יד ןופ

 ףיוא רָאנ טינ ןוא ,(111 יז ,טרָאד) "ןענַאמטּפױה ןופ םזיציטסימ םעד ,ילעש

 רעשידִיי רעקיטלָאמעד רעד ןֹופ רעײטשרָאפ ערעדנַא ףיוא ךיוא ,ןרעניוו !פָארּפ

 ןופ סע טעז ןעמ .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג שינָאמ טָאה ץנעגילעטניא

 שינַאמ זיא -- סנַארטיצ ןיא .תונורכיז סניוועל ןושרג 'רד ןוא סנָארטיצ .ל .ש

 םש הנוק דלַאב ץרּפ ךיז טָאה; ריא קנאד א סָאװ ,?עדַאלַאב ענעטנַאילירב , ַא

 ןבָאה רע לָאז ,גנולייצרעד סניוועל 'רד טיול .*טעָאּפ רעתמא ןַא יװ ,ןעוועג

 רעשיעּפָאריײא רעד ןיא וליפא ןזעלעג טינ גנַאל ןיוש , טָאה רע זַא ,ןצרּפ טגָאזעג

 סָאװ ,"שינָאמ רעייא ןיא יווװ ,ריש ןשילַאקיזומ ןטכייל ,םענייש ַאזַא רוטַארעטיל

 ליפוצ ןייק רע טָאה ,שינָאמ ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןעמכילע םולש וצ ךייש זיא

 ,ןזיוועגסיורַא טינ חסונ םענעגייא סעצרּפ ןיא עמעָאּפ רעד רַאֿפ גנורעטסיײגַאב

 ןענָאזעניד וצ ווירב ַא ןיא זַא ,טלייצרעד ןײלַא רע טָאה טיוט סעצרּפ ךָאנ רעבָא

 רעד זַא ןוא טקיצטנַא עדַאלַאב רעד ןופ זיא, רע זַא ,ןבירשעג ןבָאה רע לָאז

 ,(*?טנַאלַאט רעסיורג ַא ןייז וצ טנייש רָאטיוא

 ,11 'ז ,רעבײײרש רעשידי דנאב םעד ןיא ןצרפ .ל .י טימ ךָאװ ַא (*
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 שידיי ןיא ןעגנולייצרעד עטשרע (ה

 -ניא םעניא ןסייהעג טָאה סע יוװ) רעדָא ,גנולייצרעד ַא רעדָא זיא שינַאמ
 -ַאלַאב-ןַאמָאר, ַא (קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידַיי רעד ןופ שינעכיײצרַאפ-טלַאה

 םעד ןיא זיא שינָאמ יו ,םעד ךָאנ רעסעּפש רָאי ַא טימ .ןזרעפ ןיא -- ?עד

 ץרּפ טָאה ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןכַאנַאמלַא סמכילע טםולש ןופ דנַאב ןטשרע

 יװ ױזַא ןוא .עזָארּפ ןיא ןעגנולייצרעד ענייז שידִיי ףיוא ןקורד וצ ןביױהעגנָא
 טייזרַאפ ןכַאז עזָארּפ עטשרע יד ןיא ךיוא רע טָאה ,ןזרעפ עטשרע ענייז ןיא
 טרעדנעעג טפָא טָאה רע .ןפַאש-טרָאװ ןקידרעטעּפש ןייז ןופ ךעלדנרעק יד
 יו -- רעבָא ,ןעיידיא עיינ טימ סױרַא לָאמ ןייא טינ זיא רע ,ןעגנוניימ ענייז
 רעמ ץלַא ןטיבעג ךיז טָאה רע רעמ סָאװ -- ?שיזיוצנַארפ ףיוא ןעמ טגָאז
 זדנוא טרעוו סָאד .ץרּפ ןָא בייהנָא ןופ זיא רע ןוא .ןעוועג יו ןבילבעג רע זיא
 ןיא ןכַא עטשרע ענייז טימ ךיז ןענעקַאב רימ ןעוו ,רָאלק סרעדנוזַאב רָאג
 טָאה רע סָאװ ,יד ןיא טּפיױהרעד -- ןרָאי עגנוי ענייז ןופ ןזרעפ יד ןיא .עזָארּפ
 טליפ -- רעדיל-טנגוי עשידִיי יד ןיא ךיוא רעבָא ,שיערבעה ףיוא ןבירשעג
 עקיציוװ טפָא ,עפרַאש יד .ץרּפ רעקידרעטעּפש רעד ןטרָאד ןוא ָאד ןיוש ךיז
 -כַאװעגפיא רעד ,ןרָאי רע70 יד ןופ םזילַאקידַאר-לַאיצָאס רעד ,טײקשיריטַאס
 -ניא רעד ,ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ןיזטסּוװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעט
 -ּפָא רעד ,ןָאט רעקיטעּפמיא רעד ,ףָאטש ןשירָאטסיה-שירַאדנעגעל םוצ סערעט
 עטפָא יד ,טייקטריסנעדנָאק יד ,ץַאז רעזעוורענ רעקידמעטָא-ץרוק רעטקַאהעג
 -סקלָאפ םוצ רעוא ןַא ןגיינוצ ןייז ,חסונ-דייר םוצ ליטס ןייז ןופ טײקטנעָאנ
 ןייז (שיערבעה ןיא טּפױוהרעד) לבֲאפ רעד וצ גנוגיינ ןייז ,(שידִיי ןיא) דיל
 -שידִיי -- טייז ןייא ןופ --- ןצונ ןייז ,(ןכַארּפש עדייב ןיא) טייקשירעלייצרעד
 -דמערפ ,רעטרעוװ עיינ --- טייז רערעדנַא רעד ןופ --- ןוא ןעמזילַאקָאל עשילױוּפ

 - ןטסקינגייװעניא ןייז ןוא ךיא סנשטנעמ םעניא ךיז ןפיטרַאפ ןייז טשרע ,רעטרעוו
 ,םערָאפ רעשידִיי ןיא טלַאהניא ןלַאסרעװינוא זדנוא ןבעג וצ ןכוז ןייז ,לגנַארעג
 ,ןטסַארטנָאק ןוא ןלעלַארַאּפ ןבָאה ביל ןייז ,ןדַיי םעד ןיא ןשטנעמ םעד ןכוז ןייז
 -ָאד יד -- םזילַאער ןופ ליטס םוצ טײקשיטנַאמָאר ןופ ןטנעמעלע ןשימוצ ןייז
 עטשרע עמַאס יד ןיא ןיוש ןעוועג ןענייז ןכירטשיץרּפ ערעדנַא ןוא עלַא עקיז
 עטשרע ענייז ןעועג ןענייז שיצרּפ רעמ ךָאנ .עזומ רעשיטעָאּפ ןייז ןופ ןטכורפ

 ןעװעג ייז ןענייז רענעייל ןשידִיי ןטנעגילעטניא ןרַאפ ןוא ,עזָארּפ ןיא טירט

 .רעדיל ענייז יו ,סיינ ערעסערג ַא ךָאנ
 רעקירילד עזָארּפ רעמ ןעוועג עבטב זיא רע לייוו ?יױזַא סע זיא סָאװרַאפ

 ןטנעמעלע ןעוועג ןיוש ןענייז רעדיל םצע ענייז ןיא לייוו ?ןזרעפ ןיא רעקיריל יו

 -יל עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיריטַאס-לַאיצָאס יד ןיא טייקשיטסיצילבוּפ :עזָארּפ ןופ

 ענעסימשעג יד עמעָאּפ רעד ןיא םזַײיסע ;טייצ-שינָאמ-רַאפ רעד ןופ רעד

 -עה יד ןיא טּפיױהרעד ןוא שינָאמ ןיא טייקשירעליצרעד ,(המלש אסכ) תמא

 עטשרע סעצרּפ סָאװרַאפ ,הכיס-טּפיוה יד רעבָא .ךיוא ראפרעד ?םיריש עשיערב

 ביילג ,זיא ,רעדיל עטשרע ענייז יװ ,שיצרּפ רעמ ךָאנ ןענייז ןעגנולייצרעד

 ןיא עיסרוקסקע רעניילק ַא ךָאנ ןרעװ רָאלק זדנוא טעװ יז .ערעדנַא ןַא ,ךיא

 .עיפַארגָאילביב-ץרּפ רעד ןופ טיכעג ןטעברַאַאב גונעג טינ ץלַא ךָאנ םעד

 .רעדיל ןופ ןבױהעגנָא ץרּפ ךיוא טָאה ,רעביירש ערעדנַא בור סָאד יוװ ױזַא
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 -- רעדיל עטשרע ענייז .רעטעּפש טשרע ןעמונעג ךיז רע טָאה עזָארּפ רַאפ

 ךָאנ ,ןסייוו רימ יוװ ,ןעמַאטש -- עשידַיי יד ךיוא ,עשיערבעה יד זיולב טינ ןוא

 עיזעָאּפ ןקורד ןביוהעגנָא ןרָאא רע60 עטצעל יד ןופ טינ ביוא ,רע70 יד ןופ

 .רעירפ ךס ַא רע טָאה ןורעפ ןבירשעג רעבָא ,1888 ןיא רע טָאה שידִיי ףיוא

 רע90 יד ןיא טשרע טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןשיווצ וליפא

 -נַא ןוא סנירָאטײנ יירד ,לאקזחי ןופ ,המלש אסכ יװ ,עניױזַא ָאד ןענייז ,ןרָאי

 ןעצ טימ (ןטנַאירַאװ עטשרש ערעייז רעדָא) ייז רע טָאה ןבירשעג סָאװ ,ערעד

 קרַאטש טזומעג ייז ןופ עקינייא רע טָאה טסיזמוא טינ) רעירפ רָאי ןצפופ רעדָא

 ,טינ רעדנוו ןייק זיא ,(קורד ןיא ןבעגעגּפָא ייז טָאה רע רעדייא ,ןריטקַאדער

 סעצרּפ קרַאטש גונעג ייז ןיא ךיז טליפ םוטעמוא טינ ןוא לָאמ עלַא טינ סָאװ

 ערעדנַא ןוא ןעגנולייצרעד יד ןענייז שרעדנַא .,טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַאנגיײא

 -ַאטש ייז ,שידִיי ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,יד טּפיוהרעד -- עזָארּפ ןיא ןכַאז

 שיערבעה ןיא .רעדיל עטשרע ענייז יו ,טייצ רעקידרעטעּפש ַא ךס א ןופ ןעמ

 רעיש -- 1884 ןיא עזָארּפ ןיא ןעגנולייצרעד ןקורד וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 םיריש ןביירש וצ ןביױהעגנָא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ רָאי גנילדנעצ ייווצ ַא טינ

 טשרע ןעגנולייצרעד ןקורד ֹוצ ןביוהעגנָא רע טָאה שידִיי ףיוא ,(*שיערבעה ףיוא

 ףיוא ?שידַיי ןיא קרעװ:עזָארּפ ןביירש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןעוו .1889 ןיא

 יד וצ עגונב .רעפטנע ןטמיטשַאב א ןבעג וצ רעווש לייוורעד זיא עגַארפ רעד

 ןרָאװעג טכוזעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד טינ רימ ןבָאה ןעגנולייצרעד

 ןענופעג טינ ךָאנ ןענייז טציא זיב ,ןפַאש ןשיטעָאּפ סעצרּפ ןופ טיבעג ןפיוא

 -סונַאמ עכלעזַא ןופ סעיּפָאק רעדָא) ןטּפירקסונַאמ-עזָארּפ םוש ןייק ןרָאװעג

 ענייז ןזיועג ךיז ןבָאה סע ןעוו ,1889 רַאפ ןופ ןעמַאטש ןלָאז סָאװ ,(ןטּפירק

 רע טָאה ןכַאז עזָארּפ ךיוא זַא ,ןסייו רימ ,שידִיי ןיא ןעגנופַאש-עזָארּפ עטשרע

 -עגנָא ייז טָאה רע רעדייא ,רעירפ טייצ עסיוועג ַא ,רעדיל יו ױזַא ,ןבירשעג

 ןעמכילע םולש .טינ רימ ןסייו סָאד ?סָאװ ןוא ןעו רעבָא ,ןקורד וצ ןביוה

 עצנַאג ַא; ,טלייצרעד םכילע םולש יװ ,טקישעגוצ ,שינָאמ ךָאנ ,רע טָאה

 דנַאב ,ץרפ .? .י טימ ךָאו ַא) "ןעגנולייצרעד עניילק טימ (טפעה) דָארטעט

 םולש וצ ווירב (עשיערבעה) עטשרע ענייז ןופ םענייא ,(71 'ז ,רעביירש עשידִיי

 יתאצמ ןשיה יקש תא יחתפב? :רעטרעוו יד טימ ןָא רע טביוה 1888 ןיא ןעמכילע

 ,ךיניעב ןח ואצמי ילוא .ַאזָארּפ תובותכ ,ןילופב ונמע ייחמ תונומת הזיא דוע וב

 ןבױהעגנָא שיערבעה ןיא עזָארּפ ךיוא ץרּפ טָאה תועידי עטסעיײנ יד טױל (*
 רעשיערבעה רעד ןופ וויכרַא ןיא טָאה רענזיולק .א .י .ןרָאי רע70 יד ןיא ךָאנ ןביירש
 סעצרפ ןופ די בתכ ןשיערבעה ַא ןענופעג םילשורי ןיא קעטָאילביב-טעטיסרעוװינוא
 -זילק טיול .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טציא זיב ןענייז ייז ןופ יירד רָאנ סָאװ ,ןטפירש
 ןרָאװעג ןבירשעג ,טּפירקסונַאמ םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןכַאז יד ןענייז גנוניימ סרענ
 214 ןופ טײטשַאב טפעה עכעלטפירשטנַאה סָאד .1878--1877 ןוא 1846--1845 ןשיװצ
 ,קיצנַאװצ ןוא ייוצ ךיז ןעניפעג טפעה םעניא ,ןטײז עקידיײל 40 ןוא ענעבירשרַאפ
 יירד רָאנ (טגָאזעג יוװ) ןוא ,ןכַאז עשירַאטנעמנַארפ רעדָא עצנַאג ,רעקיצניװ רעדָא רעמ
 זיא ייברעד .ןרָאװעג טקורדעגּפָא ,םערָאפ רעטרעדנערַאפ ַא לסיב ַא ןיא ,ןענייז ייז ןופ
 ,ןעגנולייצרעד -- עזָארּפ ןענייז ןכַאז 22 יד ןופ ףלע עצנַאג זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטכיוו
 ,"תונוילג, ןיא "ץרּפ .ל .י לש עודי יתלב די יבתכ, עז .ןעלקיטרַא עשיטירק ,ןגָאלַאיד
 ,266--265 'וז ,11 טפעה ,1
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 ךָאנ ןטרָאד ןענופעג ךיא בָאה ,לעפטרָאּפ ןטלַא ןיימ טנפעעג,) .(+"םסיפדה
 .עזָארּפ ןיא ןבירשעג ,ןלױּפ ןיא ןבעל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ רעדליב עכעלטע
 רע זַא ,ןעמ טעז ווירב םעד ןופ ,(*ייז טקורד -- ןלעפעג ךייא ייז ןלעוו רשפא
 זיא סָאד) עזָארּפ ןיא ךעלדליב-סנבעל ןעמכילע םולש טקישעג רעירפ ןיוש טָאה

 ןענופעג עקעט רעטלַא ןַא ןיא רע טָאה טציא ,(*דַארטעט; רענעי ןעוועג אמתסמ
 סע ןענייז סָאװ .עקידרעירפ יד וצ בָאגוצ ַא יװ ,ייז םיא רע טקיש ,ןכַאז ךָאנ
 דנַאב ןטייוצ ןיא טקורדעג טָאה טכילע םולש סָאװ ,יד ?ןכַאז ַא רַאפ ןעוועג

 (תימלוש ןוא סונעוו ,טסימיסעּפ לקעי ,דמלמ רעמלעכ) קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי
 טָא ןוא -- ןיינ רעדָא ָאי עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ רעווש ?ערעדנַא רעדָא
 ןעמכילע םולש וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,םענייז ווירב ןרעדנַא ןַא .סָאװרַאפ
 יד טימ ץרּפ טקידנע ,טריטיצ סָאװ רָאנ ןבָאה רימ סָאוװ ,ווירב םעד ךָאנ דלַאב
 ףיסומ יננה ,יתחלש רשא אזָארּפהל עגונב ךתבושת לע תוכח ילבמ;, :רעטרעוװו
 תחא תבב יתבתכ הֹזוב ףוצרה תאו ןלעוװָאנה תא .הפיאו הפיא ,ןבאו ןבא חלושו
 ,ךיניעב ןח ואצמי אל םא ןכ לע ,םהמ קתעה יל ןיאו ,(בתכ ירזועו יתארק ינא)
 רעד וצ עגונב רעפטנע רעייא ףיוא קידנטרַאװ טינפ) (**"ךבוטב יל םבישה
 ,(***|סָאמ ייווצ ,ןגָאוו ייווצ ךייא ךיא קיש ,טקישעג (ךייא) בָאה ךיא סָאװ ,עזָארּפ
 לָאמ ןייא רַאפ ןבירשעגנָא ךיא בָאה ,טגיילעגייב זיא סָאװ ,סָאד ןוא ןלעװָאנ יד

 עיּפָאק ןייק טינ בָאה ךיא ןוא (ןבירשעג טָאה ףליהעג ןיימ ןוא טריטקיד בָאה'כ)
 רימ ייז טקיש ןוא טוג ױזַא טייז ,ןלעפעג טינ ךייא ןלעוװ ייז ביוא זיא .,ןופרעד
 טלָאװ יצ ,ןעמכילע םולש ןָא רע טגערפ ווירב ןקידרעטייו ַא ןיא .("קירוצ

 ,(****נמיטוע יד ןעמָאנ ןטימ גנולייצרעד ערעגנעל ַא ענייז ןבָאה טלָאװעג רענעי

 "ייצרעד ךָאנ; טָאה רע זַא ,םיא רע טביירש 1889 יימ ןט17 ןופ ווירב ַא ןיא
 ,(++++ײןקישוצ ייז םיא רע לָאז יצ ,ןסיוװ ליוו רע ןוא ,"עניילק ןוא עסיורג ןעגנול

 ,1888 ןיא ןבירשעג רע טָאה ןעגנולייצרעד לייט ַא זַא ,רָאלק טייז ןייא ןופ זיא
 רַאפ ןעמכילע םולש טגיילעגרָאפ ייז טָאה רע ןעװ ,רָאי ןקיבלעז םעד ןיא
 ןייז טריטקיד טָאה רע סָאװ ,יד ןענייז סָאד) קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִַי רעד
 ?רעירּפ גנַאל יװ ןופ -- רעבָא .רעִירפ ןופ טַאהעג רע טָאה לייט ַא ןוא (ףליהעג
 ןקיבלעז םעד ןיא ץרּפ לָאז תונורכיז סנָארטיצ .ל .ש טיול .טינ רימ ןסייוו סָאד
 עשידִיי עטסיינ ענייז ןופ ףלעוװצ טימ טפעה ַא; טקישעגוצ ןבָאה םיא 1888 רָאי
 ןקורדוצּפָא יו ףרד ַא ןעניפעג ןעז וצ ייברעד ןטעבעג םיא ןוא ןעגנולייצרעד
 תונורכיז עקיבלעז יד ןיא ךעלטייז עכעלטע טימ רעִירפ ,(++****עשרַאװ ןיא ייז

 טליצרעד ץרּפ רימ טָאה (1888 ,רעמוז ףוס) טלָאמעד, זַא ,ןָארטיצ טביירש |

 םיא טמוק ןביירש סָאד זַא ןוא שידִיי ןביירש ֹוצ ןביוהעגנָא טָאה רע זַא ,סיינ ַא

 ןָא רע טביירש ייז ןופ ןדעי ןיא סָאװ ,געט ָאד ןענייז סע ;טכייל רעייז ןָא

 84 '} ,1929 ,ענליו ,סעדער ןוא ווירב :ץרפ :ליזיימ .נ (*
 | .1ג 'ז ,טרָאד (**
 וצ סָאמ ַא ,ןיטש ַא וצ ןייטש ַאק :גנוצעזרעביא רעשידיי סליזיימ .נ ןיא (5**

 (?)?סָאמ ַא
 37 יז ,טֹרָאד (**י**
 ,39 'ז ,טרָאד (פייי*
 ,127 'ז ,1 דנַאב ,תורוד עשירָארעטיל יירד (56****
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 רָאּפ ַא ןָא טפור ץרּפ עכלעוו טימ ,ןעמענ יד ןופ ,(*"שידִיי ןיא עציקס עיינ ַא
 ידןצ ,ןגָאװ יױוצ -- ןעמכילע םולש וצ ווירב ןייז ןיא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ

 סָאװ ,ןכַאז ןענייז סָאד זַא ,ןעגנירד טנעקעג ןעמ טלָאװ -- עמיטש יד ןוא ןסָאמ
 ,לַאפ ןדעי ןיא ,(*יןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמ ןייק שידִיי ףיוא רעטעּפש ןענייז
 ,זייװַאב ַא רַאפ ןעניד טנעקעג רשפא טלָאװ סָאד ןוא ןעמענ יד רעטנוא טינ
 טושּפ ךָאנ ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעקידרעירפ ַא ךס ַא ןופ ןעמַאטש יז וַא
 -םיר ןטימ יז ןפורוצנָא רעדָא השעמ עטכער ַא ןביירשוצנָא טנרעלעגסיוא טינ
 ,ןייז ןעק ,סנטשרע :ןעוועג טינ סע טלָאװ היאר ערעכיז ןייק רעבָא .ןעמָאנ ןקיט
 יז ביוא ,ןבילבעג ןענייז ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד סָאװ רַאפ ,הביס יד זַא
 ןענייז ייז סָאװ ,סָאד טינ ,ערעדנַא ןַא זיא ,טכעלטנפערַאפ טינ ,ןבילבעג ןענייז
 ןַא רעדָא אזַא זַא ןפערט טנעקעג ךָאד טָאה ,סנטייווצ ,ןוא ,יור וצ ןעוועג
 ןױוש טָאה רע ןעוו ,טייצ ַא ןיא וליפא ןעגנילעג טינ םיא לָאז ךַאז רעדנַא

 טיג ןבָאה רימ ,ללכה .טוג רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצרעד טקורדעג

 סָאװ ,ענעגייא סָאד ןעשעג זיא שידִיי ןיא עזָארּפ סעצרּפ טימ זַא ,ןזייװַאב ןייק
 ןרָאי ןבירשעג ןבָאה רע לָאז ןעגנולייצרעד ךיוא זַא ןוא ,עיזעָאּפ ןייז טימ
 -רַאפ ףיוא ןזייװַאב ןייק קידנבַאה טינ .טקורדעג ייז טָאה רע רעדייא רעירּפ
 -- ןענייז ןעגנולייצרעד עשידיי עטשרע יד זַא ,ןעמעננָא רימ ןגעמ ,טרעק
 -ַאטש -- ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא 1889 ןיא טָאה רע סָאװ יד ,סנטסקינייוו
 ןיא ייז טנַאמרעד רע ןעו ,1888 רָאי סָאד יװ ,רעֶיְרפ ךס ןייק טינ ןופ ןעמ
 ךיז טייצ רענעי ןיא רע טָאה .ןעמכילע םולש ןוא ןענָארטיצ וצ ווירב ענייז
 טפַאשנסיװ ןוא גנודליב ןופ *שיילפ ןוא טיורב, םעד טָאטשנָא סָאװ ,טגָאלקעג
 דָארג .(***קיטסירטעלעב יוװ ןכַאז-סוסקול ענױזַא םלוע םעד רעטנוא ןעמ טגָאױט
 זיא סע ןוא .ןעגנולייצרעד ןביירש טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןײילַא רע טָאה טלָאמעד

 ,שיצרּפ רעמ ךס ַא םאנסיוא ןָא עלַא ןענייז ייז סָאװ ,ןרעדנווװ וצ סָאװ ךיז ָאטינ
 ןױש טלַאמעד זיא רע :טושּפ רָאג .רעדיל-שינַאמ-רַאפ ענייז ןופ עקינייא יו
 -ָאנעצ ַא יו רעמ טימ ,שטנעמ רעטינעג ַא ,רעקיסיירד עכיוה יד ןיא ןעוועג
 -םעשַאב ערעדנַא ײלרעלַא ןופ ןוא טַאקָאװדַא ןטַאװירּפ ַא ןופ קיטקַארּפ רעקיר
 -עלטסניק ןייז זיא :רעביירש ַא יו ךיוא ףייר ןיוש ןעוועג זיא רע .ןעגנוקיט
 -- םזיצרפ רעד ןפור טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאװ ,סָאד --- טיײקיטרַאנגײא עשיר
 ,רעדיל עטשרע יד ןיא יװ ,ןעגנולייצרעד עטשרע יד ןיא רעטלוב ןוא רערָאלק

 טָאה רע ןעװ ןוא ךס א רעגנַיי ןעװעג זיא רע ןעוו ןבירשעג טָאה רע סָאװ
 ,גנורַאפרעד רעקינייװ טָאהעג רעטכיד ַא יװ ייס ,שטנעמ ַא יוװ ייס

 ,ןויטָאמ ָאד ךיוא ןענייז דָאירעּפ ןטשרע סעצרּפ ןופ עזָארּפ רעד ןיא

 ,ןײלַא םיא טינ ןרעהעג סָאװ ,(ןרינַאמ-ביירש ןוא -קנעד) ןרינַאמ ןוא ןעיידיא

 ץלַא ,םיליכשמ ןופ רוד ַא ןעוװעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,רוד ןצנַאג םעד רָאנ

 רעדָא ןטסיקלָאפ-םיליכשמ ,ןלַאקידַאר םיליכשמ ןעװעג ןענייז סָאד יצ סנייא

 : | ,124 '/ ,טרָאד (+*
 ,1891 ןיא ,רעטעּפש ץרּפ טָאה הפיאו הפיא ,ןבאו ןבא ןעמָאנ םעד רעטנוא (**

 -יא יד סע זיא רשפא .הריפצה ןיא ןָאטעילעפ ןשיטסירטעלעביבלַאה ַא טכעלטנפערַאפ
 ןעמכילע םולש וצ ווירב ןייז ןיא טנָאמרעד רע סָאװ ,ךאֹז ענעג

 .26 ,1/ '/ז ,עבַאגסױא רענליוו ,סעדער ןץא רוירב (=**
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 ,סעפע ךיוא ןעוועג ןיוש זיא סע ועבָא ,ןויצ-יבבוח ןוא ןטסילַאנָאיצַאנ-םיליכשמ

 טייקכעלנעזרעּפ רעיינ ַא ,חוכ םעיינ ַא ןופ ךיז ןוייוו סָאד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ

 -ַאלב ,טגָאזעג יװ ,זיא סָאװ ,סעּפע --- רוטארעטיל רעשידיי-שיערבעה רעד ןיא

 .עזָארּפ רעד ןיא רעטפָא ןוא רעלעה ,רעדיל יז ןיא רענעטלעז ןוא רעס

 ןיא עלַא) תימלוש ןוא סונעוו ,טסימיסעפ לקעי ,דמלמ רעמלעכ ןיא ,ָאי

 תינעת רעד ןיא ;(1890 ,וועיק ,2 'ב ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי סמכילע םולש

 ,המשנ טסייה סָאװ ,חלושמ רעד ןיא ;(1890 ,רעדָא ,רעקעוו רעניילק רעד

 -רעד סעצרּפ ןופ גנולמַאז רעניילק רעטשרע רעד ןיא) ןלטב רענעגועמ רעד

 ;1890 ,עשרַאװ ,ןָאזעניד .י ךרוד ןבעגעגסיורַא ,רעדליב עטנַאקַאב :ןעגנולייצ

 ןזרעפ ןיא רָאנ ,גנולייצרעד ַא ךיוא סע זיא ןעמונעג ךות ןיא סָאװ ;שינַאמ ןיא

 עלַא יד טָא ןיא -- ,שידִיי ןיא קרעװ שירעלייצרעד טשרע סעצרּפ רשפא)

 ָאד ויא 1890--1888 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז

 זיא ץלַא יװ רעֶירפ .ץרּפ רעצנַאג רעד טינ ךָאנ וליפא ןעוו ,ץרּפ קיטש ַא ןיוש

 ןיא בעל ןטסקינייװעניא סנשטנעמ םעניא ךיז ןפיטרַאפ ןייז ןַארַאפ ןיוש ָאד

 ,רעטשרע ןייז ןעװעג זיא סָאד ןוא -- המשנ ןייז ןיא ,עיגָאלָאכיסּפ-ךיא ןייז

 םיא זיב .טסנוק-לייצרעד רעשידִיי רעד ןיא וטפיוא ,רעטסערג ןייז טינ ביוא

 ןייז ןיא ןבעל םענופ ןסיורד םעניא ןָאטעגניײרַא ןעוועג טּפיוהרעד ךָאד יז זיא

 יד ,ללכ םענופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןוא הביבס רעלַאיצָאס רעד ןיא ,ףוג

 רַאפ ,ןעמכילע םולש רַאפ ,ןעלעדנעמ רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עגַארפ-טּפיױה

 -נעצ רעייז ?ןדַי ןבעל יו :עגַארפ יד ןעוועג זיא סרעלייצרעד עשידִיי ערעדנַא

 -קעלָאק ריא ,דלעה ריא ;הביבס-קלָאפ עשידִיי יד :ןעועג זיא עמעט עלַארט

 ןבעגעגוצ ללכ םוצ טָאה ץרּפ ,לארשי לכ רָאנ ,בר טינ ןעוועג זיא ,דלעה רעוויט

 רעד ןרָאװעג םיא ייב ,דיחי רעד ,טרּפ רעד זיא טייצ ועד טימ ןוא ,טרּפ םעד

 זיא רע .ללכ םוצ ןבעגעגוצ טרּפ םעד טָאה רע זַא ,ךיא גָאז ןוויכ ַא טימ ,רקיע

 ,גנורעדליש-הביבס רעד ןופ ,עמעט-וויטקעלָאק רעד ןופ קעװַא ןצנַאג ןיא טינ

 -גולייצרעד ערעדנַא עלַא ןוא חלושמ רעד ,תינעת רעד ,דמלמ רעמלעכ ,שינַאמ

 רעדליב טימ לופ ןענייז ,ןבעל-סקלָאּפ ןשידַיי םענופ טעטָא ןטימ ןעמעטָא ןעג

 -לָאפ ןשידִיי טימ טקיטעזעגנָא ןענייז ,רעגייטשנבעל ןשידִיי םענופ סענעצס ןוא

 -קלָאפ רעשידִיי רעד ןופ םָאידיא םעניא טקנוטעגנייא זיא שידִיי םצע ןייז ;רָאלק

 | | .ײעסַאמ

 ןופ עיצידַארט-רָאלקלָאפ ןוא -קלָאפ םעד זניצ טלָאצעג גונעג טָאה ץרּפ

 טָאה רע .טנגונַאב טינ רעבָא ןילַא ריא טימ ךיז טָאה רע ,טרָאװ ןשידַיי םעד

 דיי ַא זיא ןדנוא ןופ רעדעי שטָאכ זַא ,(ןסיוו וצ ןבעגעג זדנוא ןוא) טסּוװעג

 ךיז רַאפ לטלעװ ַא רעדָא טלעװ ַא זדנוא ןופ רערעדעי ךָאד זיא ,ןדִיי עלַא יו

 ַא ןיב ךיא ,תמא; ?ןלטב רענעגושמ רעד ,לרעב םיא ייב טגָאז יװ .,,.ןיילַא

 זיא ץרּפ ."ךיא טינ ןענייז ןוא ןדִיי ךיוא ןענייז עקווָאנכאשט ץנאג רָאנ ,דִיי

 "רעד וצ טרעטאמעג ךיז טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידִיי רעטשרע רעד ןעוועג

 .ךיא ןלעודיווידניא םענופ ןלַאװק יד וצ זיב ךיז ןבָארג

 "עד רעד ןיא ןעװעג זיא סָאד סיינ ַא רַאפ סָאװ ןוא וטפיוא ןַא רַאפ סָאװ

 ןיא ,דָאזיּפע ןשירַארעטיל ַא ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעקיטלָאמ

 דָאזיּפע רעד .יקסוועשטניוו סירָאמ ןעמונעג לײטנָא ,ןצױּפ ץוח ,טָאה סע ןכלעוו
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 ןעמכילע םולש וצ טקישעג ץרּפ טָאה 1889 רָאי ןיא :סָאװ ןיא טָא טײטשַאב

 א ןופ לייט ןטשרע םעד ,קעטַאילביב-סקלָאפ עשידִיי דנַאב ןטייוצ םעד רַאפ

 ןבילבעג זיא עמעָאּפ יד ?דלעה ַא ךיא םענ ּוװ ןעמָאנ ןטימ עמעָאּפ רעגנַאל

 טינ לָאמ ןייק רע זיא .,בייהנָא ריא וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,טקידנערַאפ טינ

 ןופ דנַאב ןטשרע םעד וצ ריפניירַא סיקסניּפ דוד עז) ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ,1920 ,שידַי גַאלרַאפ ,קרעוו עלַא סעצוּפ ןופ עבַאגסיױא רענַאקירעמַא רעד

 ןזיוַאב 1894 ףוס ךיז טָאה סָאװ ,טנעמגַארפ ַא ןופ םַאנסיױא ןטימ ,(שווו */

 ןוא ,ברָאטשעגסיױא ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ-רעטעברא רעקרָאי-וינ רעד ןיא

 עטלמַאזעג סיקסוועשטניוו ןופ 7 דנַאב ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא סָאוװ

 טנעמגַארפ םעד טָא ןיא ,(199 יז ,1927 ,קרָאי-וינ ,"טייהיירפ, גַאלרַאפ קרעוו

 -- זַא ,ץרּפ טלייצרעד

 ,ןביירש ךיא ןעק עמעָאּפ ַא
 ,ןריר ןזדלעפ ,רענייטש לָאז יז
 ,ןלוּפ יורק ץנַאג ןעגנילק לָאז סע
 ,.טלעוו יד ךיז ןעלקָאש לָאז סע
 -- ןעיידיא ןוא ןעמַארג בָאה ךיא
 ..ךלעה ןייק טינ ךיא בָאה ,רעדייל

 םולש וצ ווירב ןייז ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ יו ,עמעָאּפ ַא ןופ דלעה רעד;

 ןַא ןוא רערעטנומ ,רעטנוזעג ַא ,שטנעמ רעקידעבעל ַא ןייז ףרַאד ,ןעמכילע

 ןשטנעמ ןעװעג ןענייז ,טנגעגַאב טָאה רע סָאװ ,טיילעגנוי עלַא יד .?רעוויטקַא

 ןיא תורוש סעצרפ טנעיילעגרעביא ..ךיא םענעגייא ןַא ןָא ,רעטקַארַאכ ַא ןָא

 טימ ןעװעג ןדירפוצ טינ יױזַא יקסוועשטניוו סירָאמ זיא ,גנוטייצ-רעטעברַא

 ןעמַארג ןיא עקַאט ןוא -- רעפטנע ןַא ןבירשעגנָא םיא ךיילג טָאה רע זַא ,ןצרט

 סָאװק ,ןשטנעמ ןייק טינ טניפעג רע ,שטייטס .רעטעמ םענעגייא סעצרּפ ןיא ןוא

 -רעטעברַא רעד זיא ּוװ ןוא ?"דלעה ַא סלַא עמעָאּפ ַא ןיא ןרירוגיפ ןענָאק לָאז

 (ר)עיינ (רןעסיױרג (רעד) יד ןיא ןריצַאּפש ןצרּפ וצ רע טגָאז ,םוק,; ?סַאלק

 -- טלעוֶו
 עזומ עגולק ענייש ןייד ןוא
 ,דלעפ ןפיוא ןענופעג טלָאװ
 ,עזולבירעירַאטעלַארּפ ַא ןיא

 ,ךלעה ןרָאװ ַא קלָאפ םעד ןיא

 .(200 'ז ,טרָאד)

 -עטיל רעשידִַיי רעד ןיא עכָאּפע ענעי טריטנעזערּפער טָאה יקסוועשטניוו
 רע טָאה ,סַאלק רעד ,ללכ רעד ןעוועג זיא דלעה רענעמונעגנָא ריא ןעוו ,רוטַאר
 א ןעניפעג וצ ןעװעג רעש ןצרּפ ױזַא ןזיא סָאװ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ
 עשירַארעטיל עיינ ַא ןָא ךיז טבייה ןצרּפ טימ זַא ,טסוװעג טינ טָאה רע .דלעה

 רעוו ,ויטקעלָאק ןטימ רעמ טינ ךיז טנגונַאב סָאװ ,גנוטכיר ַא -- גנוטכיר
 ,דלעה רעד זיא סָאד ,דיחי ַא -- דלעה ַא ליװ יז ,ןייז טינ לָאז רע סָאװ ןוא

 רע סָאװ ,גנולייצרעד רעד טָא ןיא ,שינָאמ ןיא ןיוש .טכוזעג טָאה ץרּפ סָאװ
 ןגני םעד טינ ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,רקיע רעד זיא ,ןזרעפ ןיא ןבירשעג טָאה
 טימ םיתב-ילעב עטלַא יד, ןופ ןדָאב םעניא ןייז טלצרָאװרַאפ ףיט סיוליע

 "תוחומ ענרעזיא ןוא ןלירב ענעשעמ טימ ,םיתב ענרעבליז ,תורטע ענעדליג
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 ןגני םעד ןופ עמעָאּפ רעד ןיא רכז ןייק ָאטינ זיא ךיוא .(חסונ רעטשרע)
 סָאװ ,טלָאװער ןימ םעד ןופ --- סעדייז יד ןוא סעטַאט יד ןגעק טלָאווער סלרוחב
 ;רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןיא קרעװ ליפ ױזַא ןופ טלַאהניא רעד ןעוועג זיא
 ױזַא זיא רע ,ןרעטלע ענייז ןיא ,ןסייוו רימ יוװ ,טינ טקינעּפשרעדיװ שינָאמ ,ןיינ
 רע .ךַאז רעדנַא ןַא רָאג סעּפע טריסַאּפ םיא טימ .ןענייז ייז יו ,םורפ ןוא טוג
 םעד ,ירַאמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ערה רצי םעד ןופ ןריפרַאפ ךיז טזָאל
 יו ,טנרעל רע .ןעגניז ריא ןופ טפושיכרַאפ טרעװ רע ,רעטכָאט ?סשטייד,
 ןייק ןרָאװעג טינ זיא רע ;ןדַיי ערעדנַא עלַא יו ,םוױפ זיא רע ,ארמג רעִירפ

 נ ;טינ רעמ ;סרוקיּפא

 .רימ ןיא טגניז סע סָאװ ,טינ סייוו ןיילַא ךיא..
 .ריירפ יװ שרעדנַא רָאג ץרַאה ןיא רימ זיא סע

 גנילירפ ןייז ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה ץרַאה ןייז ,טרעדנעעג ךיז טָאה ץרַאה ןייז
 םענופ ךיז ןקעלּפטנַא סָאד ,גנובעלפיוא-ליפעג סנדִיי םעד ...טכַאװרעד טָאה
 ןשיװצ טקילפנָאק רעד ,םיליכשמ ערעדנַא ייב יװ ,טינ ,ןדַײ םעניא ןשטנעמ
 דלעה ןגנוי סעצרּפ ייב ָאטינ זיא סע .רקיע רעד שינָאמ ןיא זיא דִיי ןוא ןשטנעמ
 ,רָאג טרעקרַאפ ."טייקכעלשטנעמ/ ןייז ןוא ?טייקשידִייא ןייז ןשיווצ הריתס ןייק

 ףיונוצ ךיז ןסיג לרעטכעט "סשטייד; םוצ עביל ןייז ןוא ןביולג רעמורפ ןייז

 -- סנייא ןרעוו ןוא
 ,תיציצ יד ייב עביל ריא טרעוװוש רע

 ,ןיליפת יד ייב ,תואּפ יד ייב
 .יהישמ לש רפוש םעד יב

 ףליוו סעטָאג םוא ,ךָאנ וטסליו סָאװ

 -ייועניא עקיבלעז יד ָאד זיא ,ןעגנולייצרעד ,עקידרעטעּפש ,ערעדנַא ןיא

 רעד ּוװ ,ןכַאז ענעי ןיא זיולב .שטנעמ ןוא דִיי ןשיװצ טײקשינָאמרַאה עטסקינ
 -מיירטש; יד ,םינבר יד ןגעו ,םייבר עשידיסח יד ןגעוו טביירש ץרּפ רעגנוי
 ףיוא םיא ןיא טכַאװ ,ןבעל ןשידִיי ןקילָאמַא םענופ סרעריפ עקיטסייג יד ,"ךעל

 "ידיי רעד ןופ רעגערט םעד ,למיירטש םענופ קזוח טכַאמ רע ןוא ,ליכשמ רעד

 ענייז ןיא .שטנעמ ַא יו ןבעל ןדִיי םעד ןזָאל טינ ןייז רַאפ ,עיצידַארט רעש |

 -נבעלסיוא ,שטנעמ ַא יװ סיוא דיי רעד ךיז טבעל ןעגנולייצרעד עכעלטנייוועג

 -גסיורד סנדיי םעד ףיוא טינ טייטש םיא ייב ּפָארט רעד ןוא ,דַיי ַא יװ ךיז קיד

 -שטנעמ ןייר ןייז ףיוא ,ןבעל ןטסקינייװעניא ןייז ףיוא רָאנ ,רעגייטש-ןבעל ןקיד

 ...ךיא ןכעל

 ןופ דלעה רעד ,דמלמ רעמלעכ רעד יװ ,ןדַיי ןשידִיי רעמ ַא ןעמ ףרַאד

 !קידצ ןרעסערג ַא ןעמ ףרַאד ?ןעגנולייצרעד עטשרע עמַאס ענייז ןופ רענייא

 -עג ,דרע רעלָאג רעד ףיוא ןפָאלשעג זיא ,דלַאװ ןיא ןעועג רע זיא רָאי ןביז
 טרַאדעגסױא ױזַא זיא רע .רהוז טימ םיליהת טגָאזעג ןוא ןעלצרָאװ עליופ ןסעג

 זיא רע .ןעזעג טינרָאג םיא טָאה ןעמ זַא ,קיטכיזכרוד ױזַא ןעוועג ,ןרָאװעג

 יד רַאפ טַאהעג טינ ארומ ןייק רעמ ןיוש טָאה רע זַא ,הגרדמ רעד וצ ןעמוקעג

 -ורפ םעד ,םיא דָארג רעבָא ,טרעטַאמעג ױזַא רעירפ םיא ןבָאה סָאװ ,תוואת

 .ןעוועג טרעשַאב ,ןשינָאמ ןעמורפ םעד יװ ױזַא זיא ןדִיי ,ןקילייה טינ רעיש ,ןעמ

 לָאז ,טנערברַאפ ןבָאה םיקידצ ו"ל יד סָאװ ,ערה רצי םענופ ׁשַא ביוטש ַא זַא
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 טימ לופ ןרָאװעג זיא רע, ןוא ,גיוא ןקניל םעניא ןרעװ *טעשורּפעגנײרַא  םיא

 גיוט סָאװ ,רע טָאה ,ןיֹרַא בושי ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,ערה רצי

 עטסשידִיי עמַאס סעצרּפ ."טלעוו עצנַאג יד טקעטשעגנָא קירוצ ,תוישעמ ךייא

 ןעלעדנעמ ייב ךיוא .."טלעוו רעצנַאג רעדע טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק ןכַאז
 ןָאק יו ?שרעדנַא עשז יװ ;טלעוװ יד ,ןַארַאפ יז זיא ןעמכילע םולש ייב ךיוא

 ?טלעװו עלעטניּפ סָאד ךיז ןיא ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,קרעוו-טסנוק ַא ןייז טלַאמעג

 ,ץלַא ןופ רעירפ ,טכוזעג ךָאד רעלייצרעד רעשידִיי רעד טָאה ןצרּפ זיב רעבָא

 ?דִיי :טגָאזעג ױזַא טָאה ןוא ץרּפ ןעמוקעג זיא ,דִיי עלעטניּפ סָאד ןכַאמ וצ טלוב

 ליצ ןיימ רעבָא ,טייקשידִיי ןיא טקנוטעגנייא ןענייז ןשטנעמ עניימ עלַא .סיוועג

 ןופ רעירפ ייז ןטנייז קינייועניא ןוא ,קינייװעניא ייז ןיא ןעגנירדוצניירַא זיִא

 - ,ןשטנעמ ץלַא

 ,לטרעוװו סָאד רעבָא ,ןדַיבש דַיי ַא ,רוחב-הבישי ַא זיא טסימיסעפ לקנעי

 סָאװ ,לטרעוו ַא ,"יח התא ךחרכ לעב/; זיא ,ליומ ןיא קידנעטש טלַאה רע סָאװ
 ארומ ןייז ןוא טיוט ןגעוו ןטכַארט סלקנעי ןוא ,טלַאהניא ןלַאסרעוװינוא ןַא טָאה

 ,ךעלשטנעמ ןײמעגלַא יאדווא ךָאד זיא טיוט ןרַאפ ןבָאה

 ;ןעגנולייצרעד עטשרע עמַאס ענייז ןיא הדבוע סעצרּפ ןעוועג זיא סָאד ,ָאי

 -- ןעמעלבָארּפ עכעלשטנעמ ןײמעגלַא םערָאפ רעשידִיי ַא ןיא זדנוא רַאפ ןלעטש

 ,סעגַארפ עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיווידניא -- רקיע רעד ןוא עשיטע:-לַאיצָאס

 ;לָאמ ַא טימ ןעמעלבָארּפ םינימ עדייב טרירעגנָא רע טָאה תינעת רעד ןיא

 טיִמ לופ ןרעוו רימ ..עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיװידניא ןַא ןוא עשיטע-לַאיצָאס ַא

 ןומ סָאװ ,קינשַאּפערָאה ןשידַיי ןעמערָא םעד ןופ רעדניק יד וצ עיטַאּפמיס

 ןעמַאמ רעייז וצ סיוא טייג ץראה רעזדנוא :סעגעג טינ ןפָאלש ןייג ךעבענ

 טעּפש םייהַא טמוק ןַאמ רעד ןעוו ,ןרערט עריא ןטלַאהוצנייא ךיז טרעטַאמ סָאװ

 םוצ סערעטניא רעזדנוא זיא רעפיט ךָאנ ,טלעג ןייק טינ טגנערב ןוא טנוװָא ןיא

 היא רע טסָארּפ יװ סָאװ ,רעגערט-רעסַאװ םעד ,עילימַאפ רעד ןופ רעטָאפ

 סָאװ רעדניק עקירעגנוה יד ןקִיורַאב ֹוצ יװ לטימ לדייא ןַא רעייז רע טניפעג

 ןפורעגסיוא לוש ןיא טנייה טָאה ןעמ זַא ,ייז טנָאז רע ,ןפָאלשנײא טינ ןענָאק

 --- סיוא ןרעה רעדניק יד .ןחלוש ןופ הרות רפס ַא ןלַאפעגּפָארַא זיא סע ,תינעת ַא

 טָאה ,ןרָאװעג ןביוהרעד ןזיא ןייּפ רעייז .ןטסַאפ ייז :רעמ טינ ןיוש ןרעגנוה ןוא

 ,(*גנורימילבוס :סע טסייה רעקיטילַאנַאָאכיסּפ ןופ ןושל ןפיוא ,ןיז ַא ןגָארקעג
 רעירפ רעדָא 1889 ןיא סע טָאה רע ןעוו ,ןצרּפ ךיוא ןוא) רעגערט-רעטַאװ םעד

 עכעלשטנעמ קיטש סָאד רעבָא ,ןעוװעג טנַאקַאב טינ טרָאװ סָאד זיא (ןבירשעג

 .רעקרַאפ סע רע טָאה .טסּוװַאב ןעוועג זיא ,סיוא טקירד סע סָאװ ,גנורַאפרעד

 -ידיי רעד ןיא ןעועג סע זיא יינ יװ ןוא ..תינעת רעד עציקס רעד ןיא טרעּכ

 -ןיימ עשיגָאלָאכיסּפ ענױזַא וצ ןעוועג טניוװעג טינ זיא יז !קיטסירטעלעב רעש

 סָאװ ,עציקס ַא ןיא טקירדעגסיוא ץרּפ טָאה וויטָאמ-גנורימילבוס ןכעלנע ןַא (*
 עציקס רענעי ןיא ,(1891 ,ןגינ רעײנ רעד) םורַא רָאי ַא ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רע
 ךָאנ ןסע ןבעג וצ סָאװ טינ םיא טָאה רע סָאװ ,דניק ןייז ןַאמערָא ןַא דיי ַא טדעררַאפ
 -יה רעד ןגעוו דייר טימ לוש ןיא רופיכ-םוי גָאט ןצנַאג ַא ןענעװַאד ןוא ןטסַאפ םעד
 ףעגנוה םעד םִיא רע טגויזרַאפ ,טינ ךיוא טפלעה סָאד ןעוו ןוא ,רוּפיכ-םוי ןופ טייקיל
 ,וצ םיא דניק סָאד טפלעה קידנענייװ ןוא -- ןוגינ םעײנ ַא סעּפע טימ

187 



 -יל רעשידַיי רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא ייז רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ ,ןטייק
 סנשטנעמ םענופ טלעװ יד ריא רַאפ טנפעעג רע טָאה רָאנ טינ .רוטַארעט
 ,ןשינעפיט ענייז ןיא ןקוקוצניירַא טנרעלעג יז טָאה רע :ךיא ןטסקינייװעניא

 טײקשיטילַאנַא רערעפיט ַא ךָאנ טימ .תינעת רעד ןיא ןָאטעג סע טָאה רע

 -עג רע טָאה רעפיט ךָאנ ןוא ;חלושמ רעד ןיא טימרעד ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה
 טסיה סָאװ :זיקסע ןשיגָאלָאכיסּפ-לעודיװידניא ןוא "לַאיצָאס םעד ןיא ןבָארג

 ןלטב רענעגושמ רעד עידוטס רעשיגָאלָאטַאּפָאכיסּפ רעד ןיא ןוא ?המשנ

 ןקידנסיורד-ןייר םענופ דליב ַא יו רעמ טינ גולפ ןיא זיא חלושמ רעד

 סע רעװ ָאטינ זיא סע סָאװ ,דִיי רעטלַא ןַא :רעגייטשנבעל ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס

 ַא ןיא ןייג טכַאניב טעּפש ןגעוו הסנרּפ ןופ ךעבענ זומ ,ןטלַאהסיוא םיא לָאז
 ,טנערב טסָארמ רעד ןוא ,טרָא ןַא ןיא ץעגרע טלעג ןגָארטּפָא זומ רע ,תוחילש

 ןייז ןוא סעלָאּפ סנטלַא םעד ןגָאיעצ ייז ,ןטניו עקידרעטניוו ןעילוה .סע ןוא
 רֶע רעבָא ,סיפ יד טּפעלש רע סָאװ םיוק ,טייג רע סָאװ םיוק .,דרָאב עסייוו
 ןוא ןצעזצ ךיז רע זומ ףוס לכ ףוס .רעטנוא טינ ךיז טיג רע ,רעטייוו טייג
 ,תומולח עסיז קידנעמולח ןוא קידנעלמירד ןוא רעטיינשרַאפ ַא ױזַא קידנציז
 רָאנ טינ רעבָא ;ָאי ?טײקמערָא ןופ ןברק ַא ...קיבײיא ףיוא ןפָאלשטנַא רע טרעוו
 ,םיא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,רימ ןעעז ,ףוס ןייז טמוק סע רעדייא .ןיילַא סָאד
 ןייז רעביא קיטסייג ךיז טקרַאטש שטנעמ ַא יװ ,ןעעז רימ .םיא םורָא רָאנ טינ
 ,טייקדימ ןייז ןייז וצ רבוג ךיז טימ רע יװ ,ןריוװרעסבָא רימ .טייקכאווש רעשיזיפ
 ןילַא ךיז ןיא טקעװ רע עכלעו טימ ,ןעלטימ עליטבוס יד ןרעדנּוװַאב רימ
 "וורעזערק ןשיכיסּפ ןטסקינייװעניא ןייז טצונ ןוא תוחוכ ענעגרָאברַאפ ענייז
 טרעטנימ רע יוװ ,הרובג עקילָאמַא ןייז ןיילַא ךיז ,רעגייטש ַא ,טנַאמרעד רע יו
 דליב ַא ,ָאי ..טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ רעדליב טימ ןיילַא ךיז טקיטומ ןוא

 -ַאמ ןייז ןופ ןיולב טינ ,טייקכייר רעשיכיסּפ סנשטנעמ ַא ןופ (זילַאנַא ןַא ןוא)
 ַא ,ויקסע רעשיגָאלָאכיסּפ רענייפ ַא ..חלושמ רעד ז"א ,טײקמערַָא רעלעירעט
 טלָאמעד טָאה טסנוק-לייצרעד עשידִיי יד רעכלעוו ןופ ,טייקנייפ עשיגָאלָאכיסּפ
 | .טסוװעג טינ ךָאנ

 ןיא ָאד זיא טײקטריצילּפמָאק ןוא טייקליטבוס עטסקינייװעניא רעמ ךָאנ
 "ונעג ךות ןיא ,סע זיא רעגייטשנבעל ןיא טלקיוװעגנייא ןלטב רענעגושמ רעד
 רָאפ טמוק סָאװ ,לגנַארעג:המשנ םעד ןופ זילַאנַא רעטרעטנַאלּפרַאפ ַא ,ןעמ
 ףלָאװ וצ קיטכיזרעפייא זיא ןוא ןעלעבייט ביל טָאה רע .ןלטב םענעגושמ םעניא
 ,טליפ רע סָאוו ,ןײלַא ךיז ןגָאװצסױא ארומ טָאה רע רעבָא ,ןַאמ ריא ,רחוס
 ןָא ךיז ןייז םקונ -- ןוט ליוו רע סָאװ ,ןוט וצ טפַארקנליװ גונעג טינ טָאה רע
 זיא המשנ ןייז .םיא ןיא ךיז ןעלגנַאר תוחוכ ענעדיישרַאפ .טנערוקנַאק ןייז
 יװ רעמ ָאד זיא סע זַא ,סע טסייה ןושל ןייז ףיוא ןוא .רעקיטש ףיוא ןסירעצ
 :טגָאז ןעמ, :טײקצנַאג ןייק ָאטינ זיא ךיא ןייז ןיא זַא ,סעשטנַאכ לרעב ןייא

 סע ּוװ ,הריד ַא רָאנ ךָאד ךיא ןיב ייס יוװ ייס רעבָא !ױזַא ןייז לָאז ,'בוט רציז

 טינ .'ערה רצי' -- רעטייווצ רעד 'בוט רציי טסייה רענייא ,םינכש ייווצ ןעניווװ
 *?ךיא ןיב רעוו ?ייז ןענייז רע רעבָא ..ןעמענ יד טימ השעמ יד רעטייוו ?ױזַא
 -ָאכיסּפ ןײמעגלַא ןַא סע זיא ךות ןיא רעבָא ,טקירדעגסיוא ךעלשידִיי זיא סָאד

 סעּפע .ףָאטש ,רעשידִיי לעיצעּפס טינ ,רעשיגָאלָאטַאּפיָאכיסּפ רעדָא רעשיגָאל
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 ןעניפעג טנָאקעג ןרָאי רע80 יד ןיא רימ ןבָאה ןלטב םענעגועמ םוצ סכעלנע
 םסשאנה תוקדטצה ןעגנולייצרעד עשייערבעה ענייז ןיא -- ןיילַא ןצרפ ייב רָאנ
 רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ץרּפ ,(1894 ,טרָאד) העוז לילב ןוא (1884 ,ףיסאה)
 טימ טכַארבעגנײרַא יז טָאה רע ןוא -- טלעוװ:המשנ יד רוטַארעטיל רעשידִיי
 רעצנַאג ריא טימ ,סרעטנָאלּפ ריא עלַא טימ ,תוריתס עטסקינייװעניא עריא עלַא

 ןיוש ןוט וצ ןזיוװַאב סע רע טָאה ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ןוא .טײקטריצילּפמָאק
 -רַאֿפ טנָאקעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .ןעגנולייצרעד עטשרע עמַאס ענייז ןיא
 רע .דימלת ןייז טלייצרעד טָאה (?המשנ טסייה סָאוװ ןופ) לוי 'ר סָאװ ,ןסעג

 ,עבָארג ָאד ןענייז סע :ךיילג ןענייז תומשנ עלַא טינ, זַא ,טלייצרעד םיא טָאה

 המשנ ַא טָאה ,סרוקיּפא רעד ;רערעל ןייד .לשמל ,ּפיינק חרז יװ ,תומשנ עטסָארּפ

 סױרַא ןעמוק לייט :עסיורג רָאג ,עסיורג תומשנ ןַארַאפ ןענייז סע :חרוק תניחבב
 תומשנ רָאג ,רָאג ןַארַאפ ןענייז סע ;דובכה אטכ ןרעטנוא ןופ 'הריתח' רעד ןופ
 ַא זיא ?המשנ טסייה סָאװ ,עציקס םצע יד .."תלוס חמק תניחבב תונוילע
 ןעמ סָאװ ,ןשטייט יד ןופ טייקיטרַאנדײשרַאפ רעד וצ עיצַארטסוליא עקיציוו
 ץרּפ טָאה בייהנָא עמַאס ןיא ןיוש ."המשנ; טרָאװ םעד ןיא ןשטיײטנײרַא ןָאק
 "'רעד-ןבעל רעשידִיי-ףיט ןייז ןופ ןיז ןכעלשטנעמ-ןייר םעד טכוזעג זיולב טינ

 ,ןטייקכעלגעמ ענעגרָאברַאפ יד ףיוא ןעקניוװנָא ךיוא טלָאװעג טָאה רע ,גנורַאפ
 ,ןטלַאהַאב ןיז םעד טָא ןיא ןגיל סָאװ

 ןוא ?ץרּפ קיטש ַא טינ אפוג סָאד ןעד זיא ...ןטייקכעלגעמ ענעגרָאברַאפ

 סעצרּפ ןסקַאוװעגסיױא רעטעּפש זיא סע ןכלעוו ןופ ,לדנרעק ןייק טינ ןעד סע זיא

 ?םזיטנַאמָאר

 רעד -- גנופַאש רעשיטנַאמָאר ןופ טסייג רעד טינ ביוא ,ףָאטש רעד ,בגא

 ענייז ןופ עכעלטע ןיא ןיוש ָאד זיא -- סעדנעגעל ןופ ,רָאלקלָאפ ןופ ףָאטש

 ןוא סונעוו ןיא ,זמלמ רעמלעכ ןיא ,שינֲאמ ןיא :ןעגנולייצרעד עטשרע עמַאס

 "עּפש יד ןופ ןטנעמעלע ָאד ןיוש ןענייז ייז ןיא ?המשנ זיא סָאװ ןיא ,תימלוש

 זיא ייז וצ גנאגוצ סעצרּפ סָאװ ,טינ רעמ ,ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ עקידרעט

 .(*רעשינָאריא ןַא ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רעשיטַאטסקע ןַא ,רעטעּפש יװ ,טינ

 ַאזַא טסנוק-לייצרעד סעצרּפ ןיא טליּפש סָאװ ,ייסע ןופ טנעמעלע רעד
 ןיולב טינ .ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןיא ָאד ךיוא ןיוש זיא ,עלָאר עסיורג

 ןָאטעילעפ ַא רָאנ ,גנולייצרעד ןייק טינ ךעלטנגייא זיא סָאװ ,תימלוש ןוא סונעוו
 רעדָא טסימיסעּפ לקנעי ךיוא ,םערָאפ רעשיטסירטעלעב ןיא ייסע ןַא רעדָא
 טרענעלקרַאפ סָאד סָאװ ,שיטסיײסע ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא ?המשנ טסייה סָאװ
 וצ טבערטש סָאװ ,רעטכיד ַא .טײטַאב ןשירעלטסניק רעייז טינ רָאה ַא ףיוא
 סע ןזייוו וצ רָאנ טינ ,ןביײהרעד וצ סע רעמ ךָאנ ןוא ןבעל סָאד ןפיטרַאפ
 -ייסע םעד ןופ סעּפע ןבָאה ןביירש ןייז ןיא זומ רעטכיד ַאזַא -- זיא סע יו
 טָאה ,רעטכיד ַאזא ןעוועג זיא ץרּפ ,ךיז ןטכַארטרַאפ ןוא ןריטידעמ סטסי
 ,רעדיל עטשרע ענייז ןיא יוװ ױזַא ,ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןיא ןיוש רע

 א טימ טריטויבעד ,ןסייו רימ יו ,רע טָאה עֹזָארּפ רעשיערבעה רעד ןיא (*
 יַאריא ןייק טינ אקווד ןוא -- (1886 ,םויה ןיא ,שידקה) עטכישעג רעכעלמיטסקלָאּפ
 .רעירפ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא -- רעשינ
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 .ריּפַאּפ ןפיוא ץרַאה סָאד ןסיגסיוא רעדָא ןלייצרעד ,ןלָאמ טימ ךיז טנגונַאב טינ
 ,ךיז טכַארטרַאפ ןוא טכַארטעג ,טריטידעמ ךיוא טלָאמעד ןיֹוש טָאה רע

 רעשנעגילעטניא רעד רַאפ סעצרּפ ןעגנולייצרעד עטשרע יד ןיוש ןענייז
 (סעצרּפ) ןייז; .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סיינ ַא ןעוועג טנגוי רעשידִיי
 רעד ןופ רעייטשרָאפ רעשיּפיט ַא ,יקסניּפ דוד טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,"שינָאזנ
 רעדליב עטנַאקַאב ענייז ,תימלוש ןוא סונעוו ןייז; ,טנגוי רעשידִיי רעקיטלָאמעד
 זדנוא םיא ןבָאה קעטָאילביב עשידַי דנַאב רעטשרע ןייז ךעלכאזטּפױה ןוא
 -ַאילביב-סקלָאפ עשידִַײ סמכילע םולש דנעב עדייב יד .טכַאמעג טבילַאב רעייז

 ףיוא טָאה קעטַאילביב סעצרּפ ןופ רעבָא ,טנַאסערעטניא ןעוועג ןענייז קעט
 סעדעיא .(*"טּפַאכרַאפ זדנוא טָאה עכלעוו ,טייקשירפ ַא ןָאטעג טָארטש ַא זדנוא
 .-רַאּפ יד ןופ םענייא רעזדנוא ןעוו --- יקסווָאלטישז םייח 'רד טלייצרעד -- לָאמ
 ןופ רענגעק יד טימ ךיז ןרעּפמַא וצ ןעמוקסיוא טגעלפ ,ןָאגרַאשז ןיא עטביל
 ןיא ןפָאװ עטסעב יד ןופ רענייא ןייז ץרּפ טגעלפ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 "ידִיי ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןגירק ךיז רימ ןפרַאד סָאװ ,טנעה ערעזדנוא
 ַא יז ריא טָאה טָא ?רעגייטש ןשיעּפָארײא םעייננ םעד ףיוא רוטַארעטיל רעש
 ןייז ןעזעגנייא ןוא -- ןצרּפ טנעיילעג ןעמ טָאה .,(**ןצרּפ טנעייל :עקיטרַאפ
 .ש טביירש --- טרעדנּוװרַאפ ןעוועג ןיב ךיא, .."רענייטש ןשִיעּפָאריײא םעיינפ
 ךַאז (ןעניז ןשִיעּפָאריײא ןיא) עשירַארעטיל-טכע ַאזַא בָאה ךיא סָאװ --- יקסינַא
 ךובלמַאז סעצרּפ ןעוועג זיא סָאד) עבַאגסיוא רעקניניד-םערָא ןַא ןיא ןפָארטעג
 -- לָאמ ַא טימ בָאה ךיא ..שידִיי ןיא (1 .ש -- 1894 ,בעל ןוא רוטַארעטײל
 ןזיועג ךיז ןבָאה רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא זַא ,טליפרעד -- רע טביירש
 ,"ןרוטַארעטיל עשיעּפָאריײא ןופ החּפשימ .רעד ןיא ןיירא זיא יז זַא ןוא םיתב-לעב

 -עג רע טָאה -- ץרּפ; :(ָאדיױג) ןירָאג .ב טַאהעג טָאה קורדנייא ןקיבלעז םעד
 -רַאטימ ענייז ןופ טרעדָאפ ןוא רעביירש רעשַיעּפָארײא רעיינ ַא זיא --- ןבירש
 ןביירש טרַא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןטייל ייב טביירש ןעמ יװ ,ןביירש ןלָאז יז ,רעטעב
 "ניוו סירָאמ טַאהעג טָאה עיסערּפמיא עכעלנע ןַא ,"םיניבמ עלַא טינ ןענייז
 רעקרָאי-וינ ןיא ןעגנולייצרעד עטשרע סעצרּפ טנעיילעג טָאה רע ןעוו ,יקסוועשט
 רעטעּפש רע טָאה טסיזמוא טינ .ןרָאי רע90 בייהנָא ןיא .גנוטייצ-רעטעברַא
 טרַא עשינָאקַאל עלעניגירָא ַאזַא; זַא ןצרפ ןגעוו ןבירשעג תונורכיז ענייז ןיא
 -ירעמַא םייב רָאנ ןעזעג טַאהעג טלָאמעד זיב ךיא בָאה השעמ ַא ןלייצרעד וצ
 סָאװ ,ןציקס עקיציוװ עקיצנייא רַאּפ יד ןיא ןוא טרַאה טנערב רעביירש רענַאק
 טָאה, סָאװ ,ןעניוועל ןושרג 'רד ךיוא ,(***"ענרעב גיוודול ןופ השוריב ןבָאה רימ
 -עגוצ טָאה; ,ןעגנולייצרעד עטשרע סעצרּפ ןופ ?ןסיײרּפָא טנָאקעג טינ ךיִז
 רענייש רעד טימ םערָאפ עשיעּפָארײא יד, ,טלייצרעד רע יו . ,ייז וצ *טדימש
 - ראו ןיא טנעיײלעגרָאפ ייז טָאה גרעבדירפ .ש .א ןעוו ןוא ,(****ךארּפש רעשידִיי
 רעד; זיא ,רעביירש עשידִיי עּפווג ַא רַאפ ,זיוה סרָאטקעּפס יכדרמ ןיא .עש
 סע זַא ,סיורג ױזַא ,רעסיורג רעייהעגמוא ַאזַא ןעהעג םשור רענײמעגלַא

 .1942 לירּפַא ,קרָאיײװינ ,טפנוקוצ ןיא רעביײרש ַא סקַאװ ךיא (*
 ,17 'ז ,3 דנַאב ,גַאלרַאפ-ףוקיא ,קרעװ עלַא ,רעלטסניק רעד ץרפ .ל .י (**
 .536 'ז ,ינוי ,1915 ,טפנוקוצ יד (***
 .25 'ז ,1919 ,עשרַאו ,"הידוהי, גָאלרַאפ ,תונורכיז לסיב ַא (****
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 ןבעגסױרַא ייז לָאז סָאװ ,רעגעלרַאפ ַא ןכוזוצפיוא ןבילבעג ןעמעלַא ייב זיא
 רעד ,ןָאזעניד בקעי ןעװעג זיא רעבעגסױרַא רעד .(*"לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא
 "ידעד ַא ,(1890 ,עשרַאו) רעדליב עטנַאקַאב :גנולמַאז רעניילק רעד ןופ ןעמָאנ

 םהרבא 'ר רעקיטירק ןוא רעביירש םעד דובכל, -- שיערבעה ףיוא -- עיצַאק
 .""ףבחמ רעד -- ענייז טכורפ עטשרע עקיזָאד יד טגנערב י"נ ָאניויּפַאּפ בקעי
 ץרּפ 'ה; זַא ,תודע ןָאזעניד טגָאז "רעבעגסױרַא םענופ רעטרעוו עקינייא ,/ ןיא
 ,רעזעל סָאלק ןקירעדינ םעד ןופ קַאמשעג ןבָארג םעד ןענעפנח וצ טינ טביירש
 ..ןרעסעבסיוא ןוא ןרענייפרַאפ םיא ליוו רע ,טרעקראפ

 "ױּפ ןוא ,רעביירש ,עשידִיי רָאנ טינ ,עשידִיי-שילױּפ טליפרעד ןבָאה סָאד

 טוג רעייז ךיז ןבָאה ,ַאטילעַארזיא עשילױוּפ-שידִיי יד יוװ ,ַאזַא ,ןלַאנרושז עשיל
 טצעזעגרעביא ךיילג ןענייז ייז ןופ עקינייא .ןעגנולייצרעד יד ףיוא ןפורעגּפָא
 יא טױט סרמזיילכ ַא ןופ גנוצעזרעביא עשיליוּפ יד) שילױּפ ףיוא ןרָאװעג
 ,(*+ןילַא ןצרּפ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ,בגא

 .1237 'ז ,1 דנַאב ,תורוד עשירַארעטיל ירד ,ןָארטיצ .ל .ש (*
 .1945 ,ילוי ,טפנוקוצ יד ,ץרּפ רעטנַאקַאבמוא רעד .יקצאש .,י 'הד (**
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 עשרַאװ ןייק שטשָאמַאז ןופ

 טַאקָאװדַא סא (א |
 ַא יװ זיולב טינ ,רעשידִיי ַא יװ טנַאקַאב טרעוו ץרּפ ןעוו ,ןרָאי רע80 ףוס

 ןייז ןיא גנורעדנע עסיורג ַא רָאפ טמוק סע ןוא -- ,רעלעטשטפירש רעשיערבעה

 "גָאט ןייז ךיוא זַא וצרעד טריפ סָאװ ,סעּפע טריסַאּפ ,ןפַאש ןשירַארעטיל

 .טרָאניױװ ןייז ץלַא יװ רעירפ ןוא -- ןרעדנע קרַאטש ךיז לָאז ןבעל ךעלגעט

 ענייז טכַארברַאפ טָאה ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ּוװ ,שטשָאמַאז טזָאלרַאפ רע

 טצעזַאב ןוא -- ןבעל ןפייר ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןוא טנגוי ןייז ,ןרָאי-רעדניק

 .עשרַאװ ןיא קידנעטש ףיוא ךיז

 טָאה סע עלָאר עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,רימ ןסייוו לטיּפַאק ןקידרעִירפ ַא ןופ

 טעטױװיטקַא רעשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ רעשטשָאמַאז ןטשרע םעד ןיא

 ןופ רעטנעצ ןקיטלָאמעד םעד ןיא רענייז טיזיו רערעגנעל רעדעי טליּפשעג

 רַאפ טָאה גנוטיײדַאב ערעסערג ַא ךָאנ ,ןכַארּפש עדייב ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא

 ,בשות רעװעשרַאװו ַא ןרעוו ןייז טַאהעג ןפַאש ןייז ןיא ןצרּפ

 טנעמָאמ ןקיטכיו םעד טָא ףיוא רעגנעל לסיב ַא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא

 ןוא ןעוו ,ןכַאמ וצ רָאלק קיטיינ זיא ץלַא יו רעִירפ ןוא .עיפַארגָאיב ןייז ןיא

 "גיווו ןוא -טרובעג ןייז ןטיברַאפ דימת ףיוא רע טָאה הביס ַא רַאפ סָאװ תמחמ

 ןרילרַאפ ןייז ןעועג רעכיז זיא הביס-טּפיוה יד :עשרַאװ ףיוא שטשָאמַאז טרָא

 ַא ןַא ןביילב ןייז ןוא עיסעפָארּפ עשיטַאקָאװדַא ןייז ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד

 ןעניפעג עגַארפ רעד טָא ףיוא ?ןעשעג סָאד זיא ןעוו רעבָא .הנויח ןופ לַאװק

 "וגרמ היעשי טיול .סרעפטנע עטסנדיישרַאפ יד רוטַארעטיל-ץרּפ רעד ןיא רימ

 ןַא ןייז וצ טכער ןייז ןריולרַאפ ןבָאה ץֶרֹּפ לָאז ,ןַאמסדנַאל ַא סעצרּפ ,תיל

 ,(*1890 טסברַאה ןיא טשרע עשרַאװ ןייק ךיז ןבילקעגרעביא ןוא טַאקָאװדַא

 סנעזייר ןמלז טול ,(*51889 ןיא ןעמוקעגרָאפ סָאד זיא גרעבטלַא השמ טול

 ,(1888***6 ןיא עשוהי הנוי רעדורב סעצרּפ טיול ,(***1889 םורַא; --- ןָאקיסקעל

 .310 'ז ,1927 ,רעטעלביַאוװיי רעמוניץרּפ (*
 ,305 'ז ,טרָאד (**
 ,992 'ז ,2 דנַאב (***
 .1920 לירּפַא ןטס20 םעד ,סטרעוװרָאפ (5***
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 בקעי ןופ ןעמָאנ ןיא) דיירפ .י .מ טיול ,(51888 ףוס; -- יקצַאש ,י 'רד טיול
 ןמחנ ייב ;(*1886 ןיא ןיוש עשרַאװ ןיא טצעזַאב ןבָאה ךיז ץרּפ לָאז (ןָאזעניד
 עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ץרּפ, זַא ,טגָאזעג טױָא ןייא ןיא טרעוו ליזיימ
 טָאה 1888 ןיא; זַא -- ןרעדנַא ןַא ןיא ,(6+*71889 רָאי ןיא טשרע קידנעטש ףיוא
 -עד טזָאלרַאפ ץרּפ .טַאקָאװדַא סלַא ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןריולרַאפ ץרּפ
 ןיק רעבירַא טרָאפ ןוא שטשָאמַאז טָאטש-ןריובעג ןייז קידנעטש ףיוא טלָאמ
 ץרּפ טָאה 1889 ןטימ םעד ךרע ןַא זיב זַא ,זיא רעבָא תמא רעד ,(****?עשרַאו
 ווירב ןטשרע ןייז סָאװ ,ןופרעד סע טעז ןעמ .שטשָאמַאז ןיא טניווװעג רעכיז ךָאנ
 ןופ םענייא ןוא ,1889 רַאורבעפ ןטס24 םעד טריטַאד זיא סָאװ ,ןענָאזעניד וצ
 עטַאד עקידרעטעּפש א ךָאנ טגָארט סָאװ ,ןעמכילע םולש וצ ווירב עטָצעל ענייז
 ןיא טשרע .שטשָאמַאז ןיא קידנעייז ךָאנ ןבירשעג ץרּפ טָאה (1889 יימ ןט17)
 סָאװ ,ווירב ַא ןיא -- ןעמכילע םולש וצ ווירב ,ןטריטַאד טינ ,ןקידרעטעּפש ַא
 טציא זיא רוטַארעטיל זַא ,רע טלייצרעד ,ןרָאװעג טריטיצ רעִירּפ ןיוש זיא
 זיא'ס ןוא טכַארטעג טינ לָאמ ןייק בָאה'כ; :הנויח ןופ רוקמ רעקיצנייא ןייז
 -- ווירב םעד ןָא רע טבייה ױזַא -- ןעמוקעג טינ ןעניז ןפיוא לָאמ ןייק רימ
 םוצ) ןענידרַאפ וצ ןעגנווצעג ןייז לע ךיא ןעוו ,גָאט א ןעמוק טעװ סע זַא
 ,ןעמוקעג גָאט ַאזַא זיא קילגמוא ןיימ וצ .ןעּפ ןיימ ןופ טכורפ רעד ןופ (ןבעל

 עניימ) ןטכיררַאפ וצ ךייא ןביולרעד וצ יװ ,טינ הרירב רעדנַא ןייק בָאה'כ ןוא
 טימ ,(+*++י"טלעג סָאד ןבָאה קיטיינ רעייז ,רעייז זומ ךיא םורָאװ ,(ןטּפירקסונַאמ
 סָאװ ,טלייצרעד ןײלַא רע ?ןעשעג זיא סָאװ ..ךרצנ ַא ןרָאװעג רע זיא לָאמ ַא
 .ןרָאװעג טנָאמרעד רעִירפ ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,ווירב ַא ןיא ןעשעג זיא םיא טימ
 ,טײצ רערעגנעל ַא טייז; ,גרעבטלַא השמ וצ ןבירשעג רע טָאה ווירב םעד
 ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג בָאה ךיא .קִיורמוא רעייז ךיא ןיב ,טרָאד רימ ןענעייל
 רעד רַאפ טרסמעג ךימ ןבָאה סָאװ ,סרעניגרַאפ-טינ עניימ טימ ףמַאק ןרעווש
 יד .טליּפשרַאפ ףמַאק םעד טָאה רע ,(**+*י++?טסילַאיצָאס ַא ןיב ךיא זַא ,טכַאמ
 -ָאװדַא ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד םיא ייב ןעמונעגוצ טָאה טכַאמ עשירַאצ
 .טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןײלַא רע יו ,םיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,(6+++++*רוטַאק
 קרַאטש ױזַא םיא טָאה סָאד ,"ןזייא ןַא טימ ּפַאלק ַא יוו? ,ןגרעבטלַא וצ ווירב םעניא

 : .66 'ז ,1946 ,רעמוניטסברַאה ,קרָאיײוװינ ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ (*
 ."ריבד. גַאלרַאפ ,64 יז ,2 ,ט"צרת ,כיבא-לת ,תונורכיז ,םינשו םימי ,דירפ .י .מ (**
 ,101 יז ,1945 ,קרָאיײװינ ,ץרפ .ל ,י (65*
 (360 יז ,טרָאד) "ןפַאש ןוא ןבעל סעצרּפ ןופ סעטַאדיטּפױה, ןיא .106 'ז ,טרָאד (555*

 ןייז וצ טכער סָאד ןריולרַאפ טָאה ץרּפ ןעוו ,רָאי סָאד יװ ,1887 רָאי סָאד ןָא ליזיימ טיג

 .טַאקָאװדַא ןַא
 .42 'ז ,עבַאגסיוא עטשרע ,סעדער ןוא ווירב (555**
 ,129 'ז ,1944 ,עבַאגסױא עטייווצ ,סעדער ןוא ןוירב (5555**
 ,טייז ןייא ןופ ,ןעוועג קידלוש ןבָאה םעד ןיא ןלָאז ןָאקיסקעל סנעזייר ,ז טול (654555+*
 עשירערעלקפיוא-שיסרוקיּפא ןייז ןייז לחומ טנָאקעג טינ םיא ןבָאה עכלעוו ,םידיסח יד
 ןבָאה לָאז ייז ןופ רענייא .ןטַאקָאװדַא-ןטנערוקנָאק יד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ;טייקיטעמ
 ,2 דנַאב) גנורעקלעפַאב יד ןריזינָאלָאּפ טפלעה רע זַא ,גנוריגער רעד וצ טרסמעג םיא ףיוא
 ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,דשח רעד זיא ,דיײר ענעגייא סעצרּפ ןופ ןעעז רימ יו .(992 יז
 ,םזילַאיצָאס רָאנ ,עיצַאזינָאלַאּפ טינ ןוא תוסרוקיּפא טינ ןעוועג ,ןפרָאװעג םיא
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 טינ זיא רע ,ןוט וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןילַא ביײהנָא ןיא טָאה רע זַא ,"טלמוטעצ;
 רימ זיא -- טרעלקרעד רע טָאה -- לָאמ ןייק, רעבָא ,שואי ןיא ןלַאפעגניײרַא
 השמ וצ רע טבירש ,רימ ביולג, ..(*"ןצרַאה ןפיוא רעווש ױזַא ןעוועג טינ
 טינ ךָאנ רימ רַאפ ןענייז סע ,סייוו ךיא -- שאימ טינ ךיז ןיב ךיא ,ןגרעבטלַא
 ןגָאז לָאמ ַא ךָאנ ריד ךיא ליוװ ןגעווטסעד ןופ .ןרעיוט עלַא ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ
 ןגעוו וטסייו רשפא ..טלמוטעצ ךימ טָאה טייקיליווזייב יד ,טייקיטכערעגמוא יד
 יד ,תונורסח עניימ ןוא תולעמ עניימ ךָאד טסנעק וד ?רימ רַאפ ןטסָאּפ ַא סעּפע
 זַא ,ךיוא וטסייו ןגעװטסעד ןופ ןֹוא ,תולעמ יד רעביא ןגייטש סָאװ ,תונורסח
 ןטסָאּפ ןייק .(*י"טיבעג רעדנַא ןַא ףיוא ךיוא ןטעברַא ןעק ןוא טייקיעפ בָאה ךיא
 ,טייז ןייז ןופ ,ץרּפ .ןעניפעג םיא רַאפ טנַאקעג טינ בורק רעקצָאלּפ ןייז טָאה
 ןרָאפעג זיא רע .הרזג יד ןעײרשוצּפָא ,ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה
 ץגַאל יד ןרעלקוצפיוא ךיז קידנרעטַאמ ,גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפעג ,עשרַאװ ןייק
 יד ןופ טייקשלַאפ עקיליווזייב יד ייז ןזייוואב וצ ןוא ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא
 ענעדיישרַאפ ֹוצ וירב-עיצַאדנעמָאקער ךיז טימ טריפעג טָאה רע .,םירסומ
 -ַאש ןיטנַאטסנָאק וצ ךיוא ייז ןשיװצ ,טָאטשטּפױה רעשיסור רעד ןיא םינלדתש
 םייב ףַארנָאטָאפ ַא ןעועג זיא סָאװ ,ןַארַאמ-טעָאּפ ןשיערבעה םעד ,ןָאריּפ
 עלַא יד טָא ןופ ,(***"תוכלמל ברוקמק ןימ ַא ךיוא אליממ ןוא ףיוה ןכעלרעזייק
 ןעמוקעגסױרַא טינ טשינרָאג זיא ןתונלדתש ןוא ןעגנוימַאב

 טינ טשינרָאג וצ טעװ ץלַא סָאד זַא ,טסּוװעג רעירפ ךעלטנגייא טָאה ץרּפ
 ףיוא זיולב זיא, ,ןגרעבטלַא וצ ןבירשעג טָאה רע יװ ,?טכַאמ יד, לייוו ,ןריפ
 ךיז ןלעטש טנָאקעג טינ טָאה רע רעבָא ,(+**י"סטוג ףיוא טינ ןוא סטכעלש ןוט וצ
 ,ןבעגרעטנוא טינ ךיז רָאט רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,החּפשימ ןייז ןגעקטנא
 ףוס -- ץרּפ טָאה ןשינרעטַאמ ןוא ןשינערָאפמורַא עטסיזמוא םישדח עגנַאל ךָאנ
 רעד ןיא ןוא .עשרַאװ ןייק ןבילקעגרעביא ךיז --- 1890 בייהנָא רעדָא 9
 ןָא ךיז טבייה ןטעטיוװיטקַא עשירַארעטיל ענייז ןוא ןבעל ןייז ןופ עטכישעג
 .עשרַאוו :לטיּפַאק סָאד --- לטיּפַאק יינ ַא

 ןבָאה ךיז רע לָאז עשוהי הנוי רעדורב ןייז ןופ ןגָאז תודע םעד טול
 ןדייררעכיא טזָאלעג ךעלדנע ךיז טָאה רע? יו ,םעד ךָאנ עשרַאװ ןיא טצעזאב
 ןענַאזעניד טנעקעג ךעלנעזרעּפ ןיוש טלָאמעד רע טָאה יצ ,(++***"ןענָאזעניד ןופ
 ,םינפ לא םינּפ םיא טימ ןפָארטעג לסיב א רעטעּפש טשרע ךיז טָאה רע רעדָא
 -נַאּפסערָאק 1889 רַאורבעפ ןופ ןביוהעגנָא זַא ,רָאנ ןסייוו רימ .טינ רימ ןסייוו
 רעד זיא ,וועיק ןיא טניוװעג טָאה ןָאזעניד ןעוו ,1892 ןיא .ךיז ןשיווצ ייז ןריד
 ןענַאזטניד וצ ווירב סעצרּפ ןופ ןוא .ןרָאװעג טײנַאב ייז ןשיוצ טייבסיוא-ווירב
 יס ,ןרעטקַארַאכ ערעיײז טיול ייס סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ זַא ,רימ ןסייוו
 םעד ןופ רענייא ןעװעג טייוו ױזַא ייז ןענייז ןביירש רעגייטש רעייז טול

 ,120 יז ,קרָאי-ינ ,סעדער ןא ןוירב (*

 ,טרֲאד *( 

 ,1920 לירּפַא ןטס20 ,סטרעוורָאפ ךיא תונורכיז סעצרפ עשוהי הנוי עז (ט5*

 ,133 'ז ,קרָאי-וינ ,סעדער ןוא ווירב (555*

 ,1920 לירּפא ןטס020 ,סטרעוורָאפ (555**

107 



 רעייז ןיא טָאה סָאװ ,טפַאשדניירפ ַא ייז ןשיווצ ןדנוברַאפ ךיז טָאה ,(*ןרעדנַא

 ,(**עלָאר עסיורג ַא רעייז טליּפשעג ןבעל סנדייב

 טָאה רע .ןָאזעניד ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ץנעדנָאּפסערָאק יד ןבױהעגנָא |

 ,ץרּפ .שינָאמ ןייז רַאפ טביולעג קרַאטש םיא ןוא ןצױּפ טקנַאדעג ווירב ַא ןיא

 ןצױוק ַא טימ טרעפטנעעג םיא טָאה ,רעשטשָאמַאז ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ

 ךיז ןענעקַאב וצ שטנוװ ןייז טקירדעגסיוא טָאה רע .לווירב ןעמערַאװ ַא רעבָא

 בקעי רעד סָאד רע זיא יצ ,טגערפעג םיא טָאה רע ןוא ,רעטנענ ןענָאזעניד טימ

 םולש ןיא) ןוא םימיענהו םיבהאנה ןַאמָאר םעד ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןָאזעניד

 -עניד ןסע וטסלָאז ךעלּפערק (קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי דנַאב ןטשרע סמכילע

 טּפעלקעגוצ שממ ,שפנו בלב ןצרּפ וצ ןדנובעגוצ ןָא טלָאמעד ןופ ךיז טָאה ןָאז

 ,ןעמכילע םולש ןוא םיא ןשיוװצ רעלטימרַאפ רעד טױעװ ןָאזעניד .םיא וצ ךיז

 עשידִי דנַאב ןטייוצ םעד ןיא עזָארּפ סעצרּפ ןקורד ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו

 ַא סעצרּפ ןופ רעבעגסױרַא רעטשרע רעד טרעװ ןָאזעניד .קעטָאילביב-סקלָאפ

 רעטשרע סעצרּפ ...1890 ,רעדליב עטנַאקַאב) ןעגנולייצרעד גנולמַאז רעניילק

 -קַאדערטימ; רעד זיא רע .(ןָאעל גנולמַאז רעד ןופ טַאלב-רעש ןפיוא זיא ןעמָאנ

 סע ןוא ,(***קעטָאילביב עשידִיי ןייז ןופ ,ןָא םיא טפור ןיילַא ץרּפ יװ ,"רָאט

 ןצרּפ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ןבָאה ךיוא סע לָאז רע זַא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל

 ןופ ןוא ,(+***עשרַאװ ןייק ןביילקועביא ךיז --- ןפלָאהעג םיא ןוא --- טדערעגוצ

 ןָאועניד ןעו .ןעמוקסיוא טינ ןרעדנַא םעד ןָא רענייא ייז ןענָאק ןָא טלָאמעד

 קירוצ םיא ןפור ןייא ןיא ץרּפ טלַאה ,(1896--1892) וועיק ןיא ךיז טצעזַאב

 םיא רע טביירש ,"רימ טימ ןעמַאזוצ ץיז ןוא עשרַאװ ןייק םוק; :עשרַאװ ןייק

 ןופ טינ סייוו'כ ןוא -- ןפלָאהַאבמוא ךיא ןיב ריד ןָא, .1892 רעבמעטּפעס ןיא

 -עּפש לסיב ַא .ווירב ןקיבלעז םעד ןיא םיא רע טביייוש ,"סיפ ןוא טנעה עניימ

 יז טָאה סָאװ ,(=*+**עניטנעגרַא ןייק ןעמַאזצ ןרירגימע ןגעוו ייז ןריזַאטנַאפ רעט

 דָאיב ןייז סָאװ ,עגַארפ ַא סע זיא ןענָאזעניד וצ עגונב ?טרעטנענרעד קרַאטש ױזַא

 ןיא זַא ,רָאלק ןיוש טציא רעבָא זיא סע .ןשרָאפסױא ןפרַאד טשרע סע טעוװו ףַארג

 ַא יװ ןָאזעניד טָאה סרעביירש ייוװצ ןשיװצ תופתוש רענעטלעז רעד טָא

 -ערג ַא טכַארבעג ,רעקיטכיר ,רעדָא קלח ןרעסערג ַא טגיילעגניירַא רעביירש

 ווירב ַא ןיא ןבירשעג ןָאזעניד רימ טָאה ,"יתרטנ אל ילש ימרכ; ...ןברק ןרעס

 רעסיוא -- וליפא ךימ טָאה םימרכה תא רטונ ַא רַאפ טכַאמעג,; ,1911 ןופ

 טינ לָאמ ןייק רימ זיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,טשינ רענייק --- טסבלעז ןיילַא ךיא

 .ןגעלָאק עניימ ערעדנַא רַאפ רעדָא ,לשמל ,ןצרּפ רַאפ ןוט וצ ןעוועג רעווש

 ,ןטפירש ערעייז ןופ ןעגנולמַאז עקידנעטשלופ ןבעגסױרַא ןופ ןינע םעד ןיא

 | , .165--164 'זז ,10 דנַאב ,ןטפירש ,יקסינַא ,ש (*

 הגרדמ יד ןגיטשעגרעבירַא וליפא טָאה ,יקסינַא טביירש ,טּפַאשטנעַאנ רעייז, (5

 סָאװ ,קלָאּפרָאּפ ןטלַא ןַא ייב רָאנ טפערט דנובנעמאזוצ רעמיטניא ַאזַא .טפַאשדניירפ ןופ

 רענייא ייז ןרילרַאפ ,טייהיירט ןוא עניל ןיא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןעמַאזוצ קידנבעלּפָא

 .(163 'ז ,טרָאד) "?ךיא םענעגייא םעד ןופ ןצענערג יד ןרעדנַא םוצ עגונב

 .329 'ז ,1891 ,1 דנַאב ,קעטָאילביב עוידיי (5**

 *עשרַאװ ןייק ןצרּפ טכַארבעגרענירא, ןבָאה רע לָאז ,טלייצרעד װָאלָאקַאס .נ יו 5

 .(50 'ז ,'ב דנַאב ,םישיא)
 .183 ' ,עכאנסיוא רעקרָאי-וינ ,סעדער ןוא ןוירב (55***
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 ,יױזַא זיא סָאד סָאװרַאֿפ .טייקכעלגעממוא ןַא טעמכ ןיײלַא ךיז רַאפ רימ זיא
 ןצרּפ טָאה רע זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא'ס .(*"ןרעלקרעד טינ ןיילַא רימ ךיא ןָאק
 םיא רַאפ ןרָאװעג זיא רע .עיגרענע ןוא טייצ ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןבעגעגּפָא
 ;ןפורעג םיא סַאּפש ןיא ץרּפ טָאה טסיזמוא טינ) "ודגנכ רזעק ןימ א סעּפע
 ךיוא .ןטייהנגעלעגנָא עשיטקַארּפ-ןייר עכעלגעטיגָאט ןיא זיולב טינ ןוא ,(?יז;

 ,טפַארק עקידנרילומיטס ַא ןעוועג ןָאזעניד זיא ןבעל ןשירעפעש-קיטסייג ןייז ןיא
 דנַאטשליװו ןלעירעטַאמ סעצרּפ רַאפ טגרָאזעג ןָאזעניד טָאה רעטומ ַא יו שממ
 ןייז ןיא ןביולג םצע ןייז טימ .דנַאטשוצ-טימעג ןייז רַאפ -- רעטָאפ ַא יוװ ןוא
 ןעוו ,טקיטומעג ןוא טקרַאטשעג םיא ןָאזעניד טָאה תוחוכ עשירעפעש סדניירפ
 -עמ ןופ ןלַאפנָא טַאהעג טפָא טָאה ץרּפ ןוא .תובצע ןיא ןלַאפנײרַא טגעלפ רע

 יד וצ עגונב) ןוא תונורכיז סרָאטקעּפס יכדרמ ןופ סע ןסייוו רימ .עילָאכנַאל
 ;ןבירשעג טָאה סקַאליץרּפ עזָאר סָאװ ,ןרַאומעמ יד ןופ (ןרָאי עקידרעטעּפש
 ןעוו -- ןצרפ םורָא ךוב ריא ןיא רימ ןענעייל -- ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז סע;
 ,גָאט ַא קנעדעג ךיא .טנַאלַאט ןשירעלעטשטפירש ןייז ןיא טלפייווצעג טָאה ץרּפ

 -עיסערּפעד עכלעזַא ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג סרעדנוזַאב זיא ץרּפ ןעוו
 טקוקעגניירַא עלייוו עלַא ןוא קנַארש-רעכיב םייב ןענַאטשעג זיא רע .ןעקנַאדעג
 ןיה ןעגנַאגעג ,רעכיב ענייז ןופ ןלעטש טערעסערג טנעיילעג ,דנַאב רעדנַא ןַא ןיא
 -סיוא טָאה םינּפ'ס .ךוב ןיא טקוקעגניײרַא רעדיוו ןוא רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא
 ןדעי טימ ןפערט ןָאק ךַאז ַאזַא ,(15 'ז) ?גנולפייווצרַאפ טעמכ ,ןדייל טקירדעג
 .רעבײײרש ערעדנַא טימ יו ,רעטפָא ןפָארטעג סע טָאה ןצרּפ טימ ...רעביירש
 טָאה ןָאזעניד .גנוקיטומרעד ןיא טקיטיינעג ערעדנַא יו רעמ ךיז טָאה רע ןוא
 ןעיירטשעצ טנָאקעג רעטרעװ עקיטכירפיוא רָאּפ ַא טימ ,קילב ןסייה ַא טימ,
 (טרָאד) "ןעקנַאדעג עכעלנייּפ סעצרּפ ןביירטרַאפ ןוא

 טינ ךיז טָאה רענייק .ןוא ,ןצרּפ וצ דלודעג טַאהעג םעד ץוח ַא טָאה ןָאזעניד
 -ַאק ,רענעזעוורענ ,רעקיורמוא רעד יו ,רבח ןקידלודעג ַא ןיא ױזַא טקיטיינעג
 ךס ַא טימ ןוא רעטקַארַאכ ןייז טימ ,רעגייטשנבעל ןייז טימ; ...רעטכיד רענזירּפ
 -טסעד ןופ ןוא -- ןצרּפ ןופ טייוו ױזַא ןעוועג ןָאזעניד זיא ןעגנוױשנָא ענייז ןופ

 טימ טינ ,טרָאװ ןייק טימ טינ ,טריקיטירק טינ םיא לָאמ ןייק רע טָאה ןגעוו
 טינ ,גנורַאפרעד רעכעלנעזרעּפ ןופ סייוו ךיא יװ ,זיא סָאד ,(18 'יז) "קילב ןייק
 ץרּפ יו ,רעיירטעג ןעוועג ןצרּפ זיא ןָאזעניד זַא ,תמא רעבָא זיא'ס ,קיטכיר רָאג
 טעמכ זיא סע ןוא ."טפלעה עטייווצ , ןייז ןעוועג תמאב זיא ןָאזעניד .ןיילַא ךיז
 יױרפ רעד ייב ןטעבעג טױט ןרַאפ טָאה ןָאזעניד, סָאװ ,סָאד שילָאבמיס יו
 ןייז ,ךיז רַאפ -- םירבק יירד רַאפ רעצעלּפ טפיוקעג טַאהעג טָאה ץרּפ) ץרּפ
 ןענָאק לָאז רע ,רעטרע יד טימ םיא טימ ןטייב ךיז לָאז יז ,(ןענָאזעניד ןוא יורפ

 -ץניד ןוא -- (68 'ז) "ןעוועג םיכסמ טָאה ץרּפ יורפ יד .ןצרּפ וצ רעטנענ ןגיל
 רעטסטנעַאנ רעד ןעװעג ,ןבעל םייב רעבָא טּפױהרעד ,טיוט ןכָאנ זיא ןָאז
 לָאמ ןייק ןוא ןטלַאהַאב טינרָאג ןענָאזעניד רַאפ טָאה ץרּפ, :ןצרּפ וצ שטנעמ
 -ננעלעגנָא עטסמיטניא ענייז טימ וליפא .הצע ןַא רענייז ןָא ןעגנַאגַאב טינ ךיז
 -עג ךיזא טָאה ןָאזעניד רעבָא .(8 'ז) "טיהעג טינ םיא רַאפ ךיז רע טָאה ןטייה
 -גגעלעגנָא עטסמיטניא , סדניירפ ןייז ןגעוו ןבירשעג טינ טרָאװ ןייק ןוא "טיה

 ,1929 ,טפנוקוצ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ווירב רעד (*
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 -עג רעכיז םיא טָאה רע ןוא -- ןפלעה וצ טכוזעג רָאנ םיא טָאה רע ,?ןטייה
 ,עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב םייב ךיוא ןפלָאה

 "ןזןייר ץויװַארּפ ַא ןופ רעדליב , (ב

 בורק ַא םענייז ןופ זיוה ןיא תליחת טצעזַאב ךיז ץרּפ טָאה עשרַאװ ןיא
 ןצרּפ טָאה סָאד .ףליהעג ןימ ַא סעּפע םיא ייב ןעוועג זיא רע :טַאקָאװדַא ןַא
 ךלַאב .קיטסײיג טינ ,לעירעטַאמ טינ ,טלעטשעגנדירפוצ טינ ,ךיז טיײטשרַאפ
 ,עקיליײװטײצ ַא ,תמא -- גנוקיטפעשַאב רעדנַא ןַא וגָארקעג רע טָאה רעבָא
 יד ןעוועג זיא סָאד .טריסערעטניא קרַאטש םיא טָאה טָאװ ,ַאזַא רעבָא רַאפרעד
 זיא עיצידעּפסקע יד .עיצידעּפסקע רעשיטסיטַאטס-שידִיי סכָאלב ןַאי ןיא טעברַא
 סָאװ ,ָארויב םעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול 1890 ןיא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא
 ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד ןשרָאפוצטיױא ליצ ןטימ טריזינַאגרָא טָאה ךָאלב ןַאי
 רעלעטשטפירש ןוא ריקנאב רעד .עגַאל עשימָאנָאקע רעייז טּפיוהרעד ,ןלױּפ
 ,ןיוועל ןושרג 'רד טלייצרעד סע יװ --- ךָאד ,דַיי רעטדמשעג ַא ןעוועג זיא ךָאלב
 סכָאלב ןטעברַאַאב ןפלָאהעג ןבָאװ עכלעוו ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאוװ
 טימ טריסערעטניא ךיז; ךָאלב טָאה -- ןלַאירעטַאמ עשימַאנָאקע-שיטסיטַאטס
 יד זַא ,ןטקַאפ עקידעכעל טימ ןזײװסױרַא טלָאװעג ןוא רעדירב ענעזעוועג ענייז
 -ימעסיטנַא יד יוװ ,סעקוװַאיּפ ןוא סרעייגקידייל ןייק טינ ןענייז ןליױּפ ןיא ןדִיי
 סלייטנטסניימ ןעײטשַאב רָאנ ,ןעירשעג םענייאניא עלַא ןבָאה סרעריפלדער עשיט
 ןעלמַאזוצפיוא ידכ .(*"הסנרּפ ףיוא רעטיב ןוא רעווש ןטעברַא סָאװ ,ןשטנעמ ןופ
 -גיא רעשיליּפישידִיי רעד ןופ סרעייטשרָאפ עגנוי ןענייז ,ןטקַאפ ןימ םעד טָא
 ןרָאװעג טקישעג ,ץרּפ ,ל .י ןֹוא ווָאלָאקָאס םוחנ יװ ,ענױזַא ייז ןשיוװצ ,ץנעגילעט
 טליצרעד -- ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ רימ, ,ץניװָארּפ רעשילױוּפ-שידִיי רעד ןיא
 -- ןרָאפעגטימ טייצ עסיוועג ַא םיא טימ זיא סָאװ ,תילוגומ היששי דניירפ סעצרּפ
 סע זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ ּוו ,רעפרעד וליפא ןוא ךעלטעטש עניילק עלַא ןיא
 ענייז ןיא וָאלָאקָאס טלייצרעד -- טכַאמענּפָא ןבָאה רימ , .(**"ןדָיי ָאד ןענייז
 -עּפס א ןעוועג זיא ץרּפ .טעברַא יד ךיז ןשיווצ ןלייטשצרעדנַאנופ --- תונורכיז
 ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ םיגהנמ יד ףיוא ,"יז ןוא רע; ןופ םינינע ףיוא טסילַאיצ
 -טַאוירּפ א רעירפ ןעװעג ךָאד זיא רע) ןטײהנגעלעגנָא עכעלטכירעג יד ףיוא
 סע טָאה ןיילַא ץרּפ יו ..(***"גנוריגער רעד טימ םיכוסכס ףיוא ,(טָאקָאװדַא
 ןיא תמאב ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזק טלָאװעג רע טָאה ,טרילומרָאפ רעטעּפש
 ןעמ סאוו ,טבעל ןעמ סָאוו ןופ ,טפָאה ןעמ סָאװ ףיוא ,ךעלטעטש עניילק יד
 . קיטסיטַאטס ענעקורט ,רעפיצ ױזַא םתס ,(++*"קלָאפ סָאד טגָאז סע סָאװ ..,טוט
 טליּפש קיטסיטַאטס עשירַאנ יד;/) טכוזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג טינ זיא

 .31 'ז ,תונורכיז לסיב ַא -- ץרפ (*

 .311 יז ,1937 ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ (**
 .322 'ז ,טרָאד ,"ץרּפ .ל .י ןגעוו 'וָאלָאקָאס םוחנ, סליזיימ .נ טיול טריטיצ (65*
 יד ןופ טסקעט םעד ןיא ךיז טניפעג "קלאפ סָאד טגָאז סע סָאװ, קורדסיוא רעד (5***

 ,קעטָאילביב רעשידיי רעד ןיא .ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא ןיײרַא זיא סָאװ ,רעיזליב
 .ָאטיג סע זיא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ זיא סע ווו ,1891 ,2 דנַאב
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 סע ןעװ זַא -- ווָאלָאקָאס טליײצרעד -- קנעדעג ךיא, ,(*"ןרעפיצ טימ ךיז
 -ָארויב יד ןופ עקינייא ןענייז ,ןעגנוקרעמַאב ןוא סרעפטנע ענייז ןעמוקנָא ןגעלמ
 ןדירפוצ :טכארבעגפיוא ןעוועג ןענייז עקינייא ןוא ןדירפוצ ןעוועג רעטעברַא
 טַאהעג ביל ןבָאה ןוא ןסַאמ עשידִיי יד טנעקעג טוג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענייז
 "ייז ןדירפוצמוא .ךירטש ןפרַאש א ,גנוקרעמַאב עקיטכיד ַא ,טרָאװ לעניגירַא ןָא
 ,(+="תועידי ענעקורט ,רעפיצ סיוכרוד טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,יד ןעוועג ןענ
 ןעמ ןעו עמ טעז סָאד .עטשרע יד ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז טכערעג
 ענייז טימ ץרּפ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןענייז יצ ,(***רעדליב-עזייר סעצרּפ טנעייל
 "יטסניא-שרָאפ ןייז ןוא ןכָאלב ןַאי ןעמוקעג ץונוצ ,טלמַאזעגפיוא ןבַאה םירבח
 -יטכערַאבכײלג רעשידִיי רַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעייז ןיא טוט
 עזייר יד טָאה ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןוא ןצרּפ רַאפ .קפס רעסיורג ַא זיא ,גנוק
 "דיוועג, טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדליב-עזייר יד .גנוטיײדַאב עסיורג ַא טאהעג רעכיז
 ןענייז -- *ןפלעה טנַאקעג טינ ,רעדייל ,רָאנ ,טלָאוועג ןבָאה סָאװ ,עלַא וצ טעמ
 ;רנַאשז רעשיצרּפ-שיּפיט ַא ןוא -- רעינ ַא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא
 "עג רעטעּפש טָאה ץרּפ .קיטסירטעלעב ןוא גנורעדלישסנבעל ןופ שימעג ַא
 םעד ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןכַאז עשיטסיצילבוּפ-שיטסירטעלעב ענױזַא ךס ַא ןבירש
 רעשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ *ןשיטסילַאער ,ןטשרע םענעפורעגנָא ױזַא
 טסייו ריא סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג רע טָאה רעטעּפש ךיוא .טעטױװיטקַא
 ךיז טבייה סע ּוװ ןוא קיטסירטעלעב יד ייז ןיא סיוא ךיז טזָאל סע ּוװ ,טינ
 יד ,לרעסַאװ סָאד ,רעגייטש ַא ,טנעיל) טייקשיריטַאס סטסיצילבוּפ םעד ןָא
 רעקידנעטש ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,טּפױהרעד ,(ןטייצ סחישמ ,טאטש עטיוט
 ןעגנולײטּפָא ענױזַא טריפעג טָאה ןוא ןעגנוטייצ ןוא ןלַאגרושז ןופ רעטעברַאטימ
 לָאמ ןייא טינ ךיז רע טָאה ,"עלעקניוו ןיימ ןיא, ,"ךעלטעטש ןוא טעטש, יו
 ןפוא ןשירעלייצרעד ךעלדליב-בלַאה ,ןשיטסיצילבוּפ-בלַאה םעד וצ טרעקעגמוא
 .רעדליב-עזייר יד ןופ ןביירש

 ץרוק רעדליב-עזייר יד ןיא ךיוא ץרּפ זיא ,ןעננולייצרעד ענייז ןיא יװ יזַא
 ;רקיע םעד סױרַא ךַאז רעדשי ןופ טּפַאכ רע ,קילייא ןוא זעוורענ.טריסנעדנָאק ןוא
 "רעּפ רעד רַאפ שיטסירעטקאראכ קרַאטש ןענייז סָאװ ,םיטרּפ ענעי רָאנ טיג רע
 -יילק ןיא ןבעל סָאד טבײרשַאב רע ,טרעדליש רע סָאװ ,שינעעשעג רעד רעדָא ןָאז
 רע טגָארט ךעלטעטש עניילק יד ןופ גנוביירשאכ רעד ןיא רעֶבָא ,ךעלטעטש ענ

 "סיורג ןוא ןרעדָאמ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ןָאט ןקידרעביפ קַיורמוא םעד ןיײרַא
 | ,שיטעטש

 ענױזַא ערעדנא ןופ יוװ ,רעדליב-עזייר יד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא ךָאד -
 יװ ,רעקיצניוװ טינ ךיוא רעבָא ,רעמ טינ טָאה ןוא טױעטלערַאפ ןיוש טציא ,ןכַאז
 יד ןגעװ קיטכיר זיא סָאד .גנוטיידַאב עשירָאטסיהירוטלוק ןוא -רוטַארעטיל ַא

 ,124 'ז ,טרָאד (*
 ,סעריײאיסָאנעוב ,ירעדנעש .מ ןֹופ טצעזעגרעביא ,וטייקכעלנעזרעּפ ,ווָאלָאקַאס .ג (**

 ,2534 'ז ,8

 טַאיווָאּפ רעװָאשַאמָאט ןיא עזייר-ץניווָארּפ ַא ןופ רטדליב :זיא ןעמָאנ רעלופ רעד (+**
 23 ןעװעג טקורדעוּפָא ןענייז טרָאד .1891 ,2 'ב ,קעטַאילביב עזוידיי ןיא ,רָאי 1890 םוא
 ,"טגלָאֿפ גנוצעזטרַאפ, טפירשוצ ַא טימ ךעלטיּפאק
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 ןופ לייט ַא רעבָא ןענייז ןעלטיּפַאק עקיצנייא .ןעמונעג ןצנַאג ןיא רעדליב-עזייר

 ענױזַא .ןזָאלעגרעביא זדנוא טָאה ץרּפ סָאװ ,השורי רעשירַארעטיל רעקידעבעל רעד

 סטחוש ןיא; ןעלטיּפַאק יד ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,יד יו ,רעגייטש ַא ,רעדליב

 -דמל רעד, ,"רענעגושמ רעד, ,*טנַארגימע רעד, ,"ןיציבר רעלוקס יד, ,"זיוה

 ,"קינוו

 -עטקַארַאכ ַא ָאד ,בגא ,זיא "זיוה סטחוש ןיא,, טסייה סָאװ ,"דליב; םעד ןיא

 רעשיטעַאּפ רענעגייא סעצרּפ רַאפ טוג רעייז ךיז טסַאּפ סָאװ ,עיזעָאּפ ןופ קיטסיר

 "תומכחה תקולח; ןיא טצונַאב טָאה ןיילַא רע סָאװ ,לבַאפ ַא קידנריאַאירַאװ ,טסנוק

 טָאג ןעווש :רע טלייצרעד ,רעדיל עשיערבעה עטשרע ענייז ןופ םענייא ,(1875)
 -- רעשיפ רעד ,דרע יד ןעמונעג ךיז טָאה רעיוּפ רעד :טלייטעצ טלעוו יד טָאה

 רעד ,רעמייב-טכורפ יד -- רענטרעג רעד ,דלַאװ םעד -- רעגעי רעד ,ךייט םעד

 יד ,לדלעוו ַא ןיא טלייוועג טעָאּפ רעד טָאה ,וו"זַאא גָאװ יד ןוא סָאמ יד --- רחוס

 -דלַאװ ײלרעלַא טמיורעגנייא -- רעמייב יד ,טרעלירטעג םיא טָאה לַאגיטכַאנ

 -ּפָא טנַאקעג טינ ךיז ןבָאה ןגיוא עשיטעָאּפ יד ,ןגיוא יד ןוא ...ןעײרעשטַאלק

 .טנעה עריא ןיא עקנָאיק רעד ןוא ךייט םייב ןעינק סנישעוו רעד ןופ ןסייר

 טלעװו יד ןיש זיא ,ןעמוקעג זיא רע זַא !טקיטעּפשרַאפ ץלַא טָאה רע ןוא

 ,ןקלָאװ יװ ,ןבילבעג טינרָאג רעמ ןגעווטענייז ןופ זיא טָאג ייב .ןעוועג טליײיטרַאפ

 -עוו יד ןיוש וליפא רע טָאה סגעווקירוצ .לגיופ-רעמוז ןוא עסָאר ,ןגיובנגער

 ...םַא ןַא רַאפ ץעגרע טלעטשעג ךיז טָאה יז ,ןפָארטעג טינ ןיש

 !טגָאזעג טָאג םיא טָאה -- !ןײלַא ןטלעו ריד ףַאשַאב ,עיזַאטנַאפ טסָאה --

 -ױּפ רעד !עטסעב יד זיא טלעוו ןייז ,טעָאּפ םעד ןעוועג אנקמ טָאה ןעמ ןוא

 ;קידײל טינ טייג רעשיפ רעד ,סייוש ןוא טיױנ טימ דרע ןייז טעברַאַאב רע

 ןופ דימ טרעװו רעגעי רעד .ךַאז עטוג ןייק טינ זיא זייא ןכערבוצכרוד רעטניוו

 רחוס רעד ..!גנירג ױזַא טינ *סענַאפ , ךיז ןכַאמ לּפע-דלַאװ ןופ .ןגָאי ןוא ןפיול

 ןופ רע טברַאטש טינַא ,גָאװ ןוא סָאמ ןשלעפ שטָאכ ,ןוט סעּפע זומ וליפא

 !ןטלעוװ ךיז טפַאש ןוא -- ךיוב ןפיוא טגיל סָאװ ,טעָאּפ  ןייא .רעגנוה

 המשנ ןייז זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה סע ,ןעװעג תועט ַא רעבָא זיא סע

 -ָאלב עסיורג עריא טימ טלעו עסיורג יד ןוא ,ַארוקסבָא-ַארעמַאק ַא רָאנ זיא

 ןמז לכ !ריא ןיא ּפָא ךיז ןריפַארגָאטָאפ סעטָאלב יד ןיא םירזח יד טימ ןוא ,סעט

 ךיז רע טצעז רעבָא םיוק ?דיילרעד וצ ךָאנ זיא ,טרָא ןייז טסייו ריזח רעד

 "ייערעזדנוא יוװ ,שירזח טלעוװ סטעָאּפ םעד טרעװ ...ןָא ןביוא

 .רָאװ ןוא םולח ןופ לפכ רעדָא רוביח ןימ ַא סעּפע זיא טלעוו סטעָאּפ םעד
 -ַארעמַאק ַא/ ,טייז ןייא ןופ .טלעוו עשיטעָאּפ סעצרּפ ,לֵאפ ןדעי ןיא ,זיא סָאד

 יד טימ ןוא סעטָאלב עסיורג עריא טימ טלעוו עסיורג יד; ןוא *ַארוקסבָא

 רערעדנַא רעד ןופ ;"ריא ןיא ּפָא ךיז ןריפַארגָאטָאפ סעטָאלב יד ןיא םירזח

 :טגָאזעג םיא טָאה טָאג סָאװ ,טעָאּפ ַא ןופ המשנ יד; טגָאמרַאפ רע טָאה ,טייז

 עטיוט יד זיא ליּפשיײיב רעטלוב ַא * !?!ןיילַא ןטלעוו ריד ףַאשַאב ,עיזַאטנַאפ טסָאה/

 יז .רעדליב-עזייר יד ןופ ךשמה ַא יװ ױזַא זיא סָאװ ,גנולייצרעד ַא -- טָאטש

 ןגעוו ץניוָארּפ רעד ףיוא קידנרָאפמורַא; :רעטרעוװו יד טימ ןָא עקַאט ךיז טבייה

 -ילָאבמיס ַא טימ סיוא ךיז יז טזָאל ןזָאלסױא ,*קיטסיטַאטס רעשידִיי רעד

 ,קיטסַאטנַאפ רעש
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 ,תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד ןיילַא רע יו ,ץרּפ טָאה ןיציבר רעלוקס ןיא

 ,סע טסייה ."קידנביירטרעביא טשינרָאגע עמומ רעטלע ןַא ענייז ןלָאמעגסיױא

 :עיזַאטנַאפ רעשיטעָאּפ סעצרּפ ןופ טקודָארּפ א סע זיא ךָאד ;עיפַארגָאטַאפ ַא

 .יעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ַא טינ רעיש זיא'ס

 רָאג ןענייז טַאיווָאּפ רעווָאשַאמָאט ןיא עזייר-ץניווָארּפ ַא ןופ רעדליב יד

 ןבילבעג זיא סָאװ ,ץלַא ןעוו ,רעלטיה-תרזג ךָאנ ,טציא קיטכיוו סרעדנוזַאב

 ץנַאג ןיא יװ ,טַאיװַָאּפ רעװָאשַאמָאט ןיא רעגייטשנבעל ןשידִיי ןקילָאמַא םענופ

 םינּפ םענופ ןרָאװעג טשיװעגּפָא קידתוירזכא-ךעלשטנעממוא ױזַא זיא ,ןלױּפ

 ןקילײה םענופ לייט ַא ןרָאװעג טציא ןענייז רעדליב-עזייר יד .דרע רעד ןופ

 תוברוח יד ףיוא טָאה רוטַארעטיל עשידַיי עצנַאג יד ןוא ץרּפ סָאװ ,לָאמקנעד

 ןרַאפ ךָאנ -- !לעטשעגפיוא ץוביק ןשידִיי-שיליוּפ ןכעלכיילגראפמוא םענופ

 ,ביוטש ןוא ׁשַא ',לת ַא ןרָאװעג זיא ןעמעלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ ןעוו ,טציא .ןברוח

 "עגפיוא טנעה טימ טינ ,ןטנעמונָאמ ןבילבעג ןענייז סע סָאװ ,טסיירט ַא זיא

 ..ןשטנעמ עשירעפעש ערעזדנוא ןופ טסייג ןטימ רָאנ ,טלעטש
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 ךַארּפש ףיוא קוק סעצרּפ ןוא ײקעטָאילביב עשידיי יד,

 זיא ,ץניװָארּפ רעד רעביא עזייר רעד ןופ עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוקעג
 וצ סָאװ גונעג טַאהעג רעבָא טָאה רע .,גנוקיטפעשַאב ןָא ןבילבעג רעדיוו ץרּפ
 ןבעל ןלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג םעניא ,לערוטלוק ןוא ךעלטפַאשלעזעג -- ןוט

 -- טרָאד טצעזַאב ךיז טָאה רע יו ךיילג -- רע זיא עשרַאו רעשידִיי רעד ןופ
 סָאװ ,םעד ץוח ַא .טרָא ןבושח ַא ןעמונרַאפ ןכיג ןיא טָאה ןוא וויטקַא ןרָאװעג
 עמערָא טימ שיערבעה טנרעלעג ןענָאזעניד בקעי טימ םענייאניא טָאה רע
 "קַאװרעד ןשיװצ גנודליב ןטיײרּפשרױַאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ,(*רעדניק
 ןיא שיערבעה ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג רע טָאה גָאטײב תבש ןדעי ,ענעס
 ,(**רַאטערקעס ריא ןעוועג זיא רע סָאװ ,"הרורב הפש: הרבח רעד ןופ לוש רעד
 -מיג ךיוא ,םירוחב עשידיסח -- טיילעגנַיי בור'ס ןעוועג ןענייז סרערעהוצ יד
 עשרַאװ ןיא ךיוא ןצרּפ טָאה ,שטשָאמַאז ןיא יוװ ױזַא .ןטנעדוטס ןוא ןטסיזַאנ
 ךָאנ רעגײזַא ריפ ,תבשק .םיא וצ -- טנגוי רעד ןוא טנגוי רעד וצ ןגיוצעג
 טימ ךיא ןיב -- תונורכיז לסיב ןייז ןיא ןיוועל ןושרג טלייצרעד -- גָאטימ
 ףיוא ,לוש ןטימ ןיא ...ןיירַא לוש ןיא ןעגנַאגעג (ןטנעדוטס) ןגעלָאק עכעלטע
 ַא ןבעג טנָאקעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןַאמרעגנוי ַא ןענַאטשעג זיא ,המיב רעד
 טימ ןוא ןּפיל עכעלטפַאשנדײל-שיגרענע טימ ,לדרעב דנָאלב ַא טימ ,20 רָאי

 טנָאקעג טינ טושּפ ךימ בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןגיוא ענייש עסיורג רַאּפ ַא
 בורק רָאנ ,טלַא רָאי קיסיירד טינ ןיוש ןעוועג טלָאמעד זיא ץרּפ ,(*=*"ןסיײרּפָא
 טָאה רָאנ טינ ןוא .רעגנַיי ןעזעגסיוא ,טזייו סע יוװ ,טָאה רע רעבָא ,קיצרעפ וצ
 רעטצעזעג ןוא רענעסַאלעג ַאזַא וליפא .גנוי ןעװעג זיא רע ,ןעזעגסיוא רע

 ןייז טייצ רענעי ןופ ךובגָאט ןייז ןיא סיוא טקירד ,דודגיבא ןב יװ ,שטנעמ
 ןעוועג זיא -- רודגיבא ןב טלייצרעד -- לוש יד, .סעדער סעצרּפ ןופ תולעּפתה

 -וטס -- ייז ןשיװצ ,ןשטנעמ טרעדנוה רעביא ןעוועג ןענייז סע .טקַאּפעג לופ
 ץרּפ ..גנויצרעד רעשידִיי ןגעו טדערעג טָאה ץרּפ .ןטסיזַאנמיג ןוא ןטנעד
 עצרַאװש עפרַאש טַאהעג טָאה רע .35 רָאי ַא ןופ שטנעמ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה

 טימ ןוא ליפעג טימ טדערעג טָאװ רע .עשילױוּפ טכע -- סעצנָאװ ןוא ןגיוא

 ,994 יז ,2 דנַאב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז (*
 .108 'ז ,1945 ,קרָאיײוינ ,ץרפ ,ליזיימ .ג (5*

 .17 יז ,תונורכיז לסיב ַא -- ץרפ (***
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 -רַאװ רעד ןופ לייט ַא טָאה "סעקינהרורב הפש/ יד ייב רָאנ טינ ןוא .(*"ןערב
 ןטימ רעטנענ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג טנגוי רעשידִיי רעוועש
 'רד ייב -- ןעמייה עטַאוװירּפ ןיא ךיוא .קנַאדעג ןוא ליפעג סעצרּפ ןופ "ןערב,
 "יפ ןוא סרעייטשרָאפ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ --- ןוָאלָאקָאס םוחנ ייב ,ןצנימ

 ןיא -- ןצנימ 'רד ייב :עשרַאװ ןיא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעגנוי רעד ןופ סרער
 .נָאטנָאמ רעדָא גָאטשרענָאד ןדעי -- ןווָאלָאקַאס םוחנ ייב ,ןטכַאנוצ תבש יד
 סייה טרָאד טָאה ןעמ .ןבולק עכעלטפַאשלעזעג ןעװעג שיטקַאפ ןענייז סָאד

 -ירַארעטיל -- רעמ ְךָאנ ןוא עשימָאנָאקע ,עלַאיצַאס ענעדיישרַאפ טריטוקסיד
 ללכב ןוא טצנַאטעג ,ןעגנוזעג טָאה ןעמ ,ןעמעלבַארּפ עשירעלטסניק ןוא עש

 זיא ךַארּפש יד ,ןפוא ןעמענעגנָא ןַא ןוא ןכעלצונ ַא ףיוא טייצ יד טכַארברַאפ
 ,לטרעוו שידִיי א ךיוא ןפרַאװנײרַא לָאמ ַא רעבָא טגעלפ ןעמ ,שיליוּפ ןעוועג

 זַא ,טקרעמַאב דלַאב, רע טָאה ,טלייצרעד ןיוועל ןושרג יװ ...ץיוו ןשידִיי ַא

 טעדליב רע זַא ,ץַאלּפ ןטשרע רעד טפַאשלעזעג רעד ןיא ןיוש טמענרַאפ ץרַּפ

 ןייז .ךערּפשעג רעצנַאג רעד טיירדעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו םורַא ,טקַא יד ןיוש
 סָאװ .ןגיוצעגוצ םיא וצ טָאה טרָאװגָאלש ןייז ,ץיוו רעקיטרַאצילב ןייז -,ןיזפרַאש
 ,טכַאלעגסיױױא שיטסַאקרַאס ןוא ןכָאטשעג טפַאהרעטסײמ ךיוא טָאה רע ,תמא
 ;טגָאז רענייא יוװ ,םיא ףיוא טַאהעג טינ לביארַאפ ןייק סעּפע טָאה רענייק רעבָא
 | ,(**"געמ רע

 עטוג עתמא ,םירבח ,םידיסח ,סע טסייה ,טלָאמעד ןיוש טָאהעג טָאה רע
 טָאה רע סָאװ ,עלעטש יד ןגָארקעג רע טָאה ףליה רעייז טימ עקַאט ןוא דניירפ
 עלעטש יד -- ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב 1891 רַאונַאי בײהנָא ןופ ןעמונרַאפ

 (הליהק) ענימג רעװעשרַאװ ןופ גנולײטּפָא-תורבקה:-תיב רעד ןיא

 טימ ןוט וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,טמַא ןַא -- טמַא רעקיזָאד רעד טָאה יצ
 יא ,סעצרּפ יו טנעמַארעֿפמעט ןקידעבעל ַאזַא רַאפ טסַאּפעג ךיז --- םירבק
 ,לביימש ןקירעיורט ַא זדנוא ייב ןפורסורַא ןָאק סָאװ ,עגַארפ ַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 -עג ךיז טָאה רעלעטשטפירש רעד עכלעוו ןיא ,ןדנעטשמוא יד ייב -- ךָאד
 ןעוועג ענימג רעד ןיא טעברַא ,עטלָאצַאב גרַאק שטָאכ ,עקידנעטש יד זיא ,ןענופ
 ,וָאלָאקָאס טביירש סע יו -- זַא ,ךָאנ טרפב .סניוועג רעסיורג ַא םיא רַאפ
 עלעטש יד זיא --- םיא רַאפ טימעג ךיז ןבָאה סָאװ ,דניירפ סעצרּפ ןופ רענייא
 -עגמ ַא רָאפ ,גנוטכַארטַאב רַאפ ,גנוריוװרעטבָא רַאפ דלעפ טיירב ַא ןעוועג.
 -- רע טביירש -- ענימג רעד ןיא עלעטש ַא; .."טפַאשלעזעג רעד טימ אשמו
 יד ֹוצ טינ טביור יז ןוא ןבעל ןשידִיי ןטימ גנודניברַאפ ןוא תוכייש ַא טָאה

 ,200 'ז ,1944 ,קרָאיינ ,סעדער ןוא ןוירב סליזיימ .נ טיול טריטיצ (+=

 תונורכיז סיקסניֿפ דוד טימ טינ טמיטש סָאד .19 'ז ,תונורכיז לסיב ַא -- ץרפ (**
 טימ טנעקַאב ךיז טָאה ןוא עשרַאו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,1891 רָאי ףוס ןגעוו
 ןופ ןוא ,טנַאקַאב קינײװ, עשרַאװ ןיא טלָאמעד ןעוועג ץרפ לָאז ןיקסניּפ טיול .ןצרּפ
 ,יקסניּפ טלייצרעד ,ןגָארקעג ךיא בָאה ,םיא ןענעק ייז זַא .טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 לָאז סָאװ ,ןקיצנייא ןייק ףיוא ןגָאלשעגנָא טינ ךיז בָאה ךיא ...סרעפטנע עקיסָארדרַאפ
 ןושרג .(8 'ז ,10 'מונ ,ביבא-לת ,טײק ענעדלָאג יד) "ןצרּפ רַאפ טרָאװ םערַאװ ַא ןבָאה
 םלוע רעד יו ,רעסעב ןסיוו טפרַאדעג טָאה ןוא רעװעשרַאװ ַא ןעוועג רעבָא זיא ןיוועל
 ,ןצרּפ וצ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה
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 הסנרּפ ןייק טינ ביוא ,ןשטנעמ םעד טיג יז ,(ןטמַאַאב םעד ןופ טייצ עצנַאג

 יד ןקידירפַאב וצ רוקמ ַא ןוא דוסי ןטסעפ ַא לַאפ ןדעי ןיא זיא ,(**עפשב
 טלעװ רעקיטסייג ןייז ןופ קעװַא טינ םיא טמענ ןוא ןשינעפרעדַאב עקיטיונ
 יד ןופ רענייא ןעװעג זיאק -- וװָאלָאקָאס טביירש -- ץרּפ ,(*יי"הביבס ןוא
 -רעד וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעביירש עשידִיי עקינייוו רָאג
 ,(6***"ןברַאפ ןוא ןטייז ענעדיישרַאפ ןופ עשרַאװ עשידִיי יד ןענעק

 יד/ ןופ ןדִיי יד יא ןסַאמקלָאפ עשידִיי יד יא טרָאד טנעקרעד טָאה רע
 סרענעיײל-טּפיױה ענייז ןענופעג רע טָאה עטשרע יד ןשיװצ ."רעטצנעפ עכיוה
 ןשיווצ ,(ץנעגילעטניא רעד ןופ סרעייטשרָאפ ךיוא טנעיילעג םיא ןבָאה סע םגה)
 -ידִיי יד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג םיא ןבָאה סָאװי ,יד ןענופעג ךיז ןבָאה עטצעל יד
 ,?עימָאנָאקע ןוא טפַאשלעזעג ,רוטַארעטיל ריפ לַאנרושז ַא; -- קעטַאילביב עש
 ,(6++צ+"ךעלרעי לָאמ ייווצ, סױרַא טלָאזעג טָאה סָאװ

 ןוא ןעמָאנ ןייז טימ טָאה ךַאנַאמלַא רעד ,רעקיטכיר ,רעדָא לַאנרושז רעד
 -סקלָאּפ רעשידִַי סמכילע םולש ןָא טנָאמרעד ןעזסיוא ןייז טימ ךיוא לייט םוצ

 ןשיוװצ זגורב םעד טקרַאטשרַאפ סָאד טָא .1890 ןוא 1888 ןופ קעטַָאילביב
 ףיוא תומוערת טַאהעג ץרּפ טָאה רעִירפ .רעלעטשטפירש עסיורג ייווצ ערעזדנוא
 רַאפ שינָאמ קידנריטקַאדער "רעדעפ ןוא רעש? ןצונ ןייז רַאפ ןעמכילע םולש
 ןעמכילע םולש טָאה טציא .קעטָאילביב-סקלָאפ עשידַי דנַאב ןטשרע םעד
 קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידַײ רעד ןגָאז טזָאל רע יוװ) סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש
 ;(רשבמ לוק ךובלמַאז םעניא "םכילע םולש רעבעגסױרַא ריא וצ, לווירב ַא ןיא
 םינּפ ןיימ ךיז ףיוא ףױרַא ןעיצ ,סעּפלַאמ יד יװ ,ךָאנ רימ ןעוט ...ערעדנַא;
 םולש ,(+5+ ++="ייז ןצונַאב םעניימ ןעמָאנ םעד וליפא ,רע'דיילק עניימ ,טשרמולכ
 רעד סָאװ .תוביס-טּפיוה יד ןופ ענייא ןעװעג זיא ןצױּפ ףיוא סעכ סמכילע
 -עג ןעגנוווצעג זיא רעכלעוו ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןופ רעבעגסױרַא

 .גָאט ןבלַאה ןטשרע םעד רָאנ הליחק רעד ןיא טעברַאעג טָאה ץרּפ (*
 ײמ ןיא ,רָאי ַא לבור 500 יוװ ןיילק ױזַא ןעוועג בײהנָא ןיא זיא טלַאהעג ןייז (=*
 ןיא ,14400 זיב -- 1898 ץרַאמ ןיא ,800 זיכ ןרָאװעג טרעכעהעג תוריכש יד זיא 5
 זיב -- 1911 רַאונַאי ןיא ,2,000 זיב -- 1910 רַאונַאי ןיא ,1800 זיב -- 1909 רַאונַאי
 עטסיזמוא ןַא ןבָאה טנָאקעג טלָאװ רע ,(122 'ז ,1945 ,קרָאי-וװינ ,ץרפ ,ליזיימ .נ) 0
 רעד ןופ טגָאזעגּפָא בייהנָא ןיא ךיילג ךיז טָאה רע רעבָא ,ענימג רעד ייב גנוניווו
 ןופ עיזנעצער סנעזייר .ז) טײקיגנעהּפָאמוא ןייז ןטיהּפָא טלָאװעג טָאה רע .עיגעליווירּפ
 ,(355 ') ,רעבָאטקָא--טסוגױא ,1937 ,ענליוו ,רעטעלביָאוװיי ןיא ןצרפ םורַא

 ,251--250 'וז ,1944 ,סעריײאיסָאנעוב ,יירעדנעש השמ :שידיי ,ןטייקכעלנעזרעּפ (55*
 ,טרָאד (8

 ןענַאטשַאב זיא ןוא לָאמ ייווצ סױרַא { עקַאט רע זיא 1891 רָאי ןטשרע םעד ("י***

 סנָאזעניד ןופ עגַאלײב ַא טימ ןטײז 324 -- רעטשרע רעד :דנעב עקיד ייווצ ןופ

 ןעלעשרעה ןופ ךשמה םעד טימ ןטיז 382 -- רעטייװצ רעד ;'זז 72 ,עלעשרעה

 ,1895 ןיא טשרע סױרַא זיא דנַאב רעטירד ַא
 .4 טלַאּפש ,1892 ,ַאסעדָא ,קעטָאילביב סקלָאפ רעשידי רעד וצ רשבמ לוק (*5****
 ןוא 158--157 'וז ,1926 ,קרָאיײװינ ,שטיוװַָאקרעב .ד .י ןופ ךוב'םכילע םולש ךיֹוא עז
 ,ןרָאטקעּפס יכדרמ ןָאטעגכָאנ ןתמא רעד ןיא טָאה ןילַא םכילע םולש .ןלעטש ערעדנַא
 טָאה ,דניירפיזױה ןייז ןבעגוצסױרַא ןבױהעגנָא טָאה רענעי יװ ,םעד ךָאנ דלַאב ןעוו
 טצונעג טינ טָאה רע ,.רעבָא ,קעטָאילביב:סקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ ןעמונעג ךיז רע
 ..רעכיבלמַאז סרָאטקעּפס ןופ ןעמָאנ םעד
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 ץרּפ יװ ,םעד ךָאנ דלַאב 1892 ןיא טָאה ,דנַאב ןטייווצ ןכָאנ ןלעטשוצּפָא יז ןעוו

 ךיז טלייאעג ,קעטַאילביב רעשידִי ןייז ןופ לייט ןטייוצ םעד ןבעגעגסױרַא טָאה

 -סױיַא ךיז טביילק רע זַא ,רשבמ לוק ןטריטיצ סָאװ רָאנ םעד ךרוד ןדלעמ וצ

 ריא; ףיוא רעפטנע ןייז ןיא .רעכיבלמַאז ענייז ןופ דנעב עקידרעטייוו ןבעגוצ

 -ַאב ןעז ךיז רימ ןלעוװ ןכיג ןיא רָאג ,ןכיג ןיא.., ןבירשעג רע טָאה "ווירב

 רימ סָאװ ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק השקשינ טעװ םלוע רעד ...ךעלרעּפמייש

 ַאּפש ,טרָאד ךָאנ ריד ןעוט סָאװ ,ענעי ןוא ,טקיטעּפשרַאפ עלעסיב ַא ןבָאה

 ןעמוקַאב ןלעוװו ,ןעמָאנ ןייד טימ ךיז ןצונַאב ,רעדיילק ענייד ןיא םורַא ןריצ

 םוצ ,זיא ןעמכילע םולש .,(*"ןגיוא יד ןיא ךיז ייב טלָאמעד םינּפ םענייש ַא

 ןוא קעטַאילביב-סקלָאפ עשידִיי יד ןעיײנַאב וצ ןעוועג טרעשַאב טינ ,ןרעױדַאב

 יד ךָאנ קעטָאילביב עשידִיי ןייז ןייז וצ ךישממ ןעגנולעג טינ זיא ןצרּפ ךיוא

 ,רעטצעל רעד ,דנַאב רעטירד ַא סױרַא ,תמא ,זיא סע) 1891 ןופ דנעב ייווצ

 (1895 ןיא טשרע רעבָא

 תכירא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רעכיבלמַאז ,סמכילע םולש יװ ױזַא ,סעצרּפ

 -קַאדער ייוצ יד ןשיוצ ןעוועג םרוג ןבָאה ייז סָאװ ,זגורב רעד רעבָא ,םימי

 ףיוא לביארַאפ סמכילע םולש טּפיוהרעד ,טייצ עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה ,ןרָאט

 טָאה קעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידִיי רעד וצ רשבמ לוק ןטריטיצ םעד ןיא .ןצרּפ

 רעד ןופ רָאטקַאדער ןטימ טהנעטעגסיוא ךיז טקעריד רָאנ טינ רָאטקַאדער ןייז

 "ידי רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןריטימיא ןזייוולייט ןייז רַאפ קעטַאילביב רעשידִיי

 -עגּפָא (טקערידניא) ךיוא םיא טימ ךיז טָאה רע ;קעטָאילביב-סקלָאֿפ רעש

 "רעדיל עניילק א ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה ץרּפ .עיזנעצער ַא ןיא -- טנכער

 ועבמ לוק ןיא טקורדעגּפָא םכילע םולש טָאה .עיזעָאּפ ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמַאז !

 רעד םוקיטירקא ןבירשעגרעטנוא ךיז ןוא (*עיזעָאּפ ףיוא שוריּפ ַא;) קיטירק ַא

 סעצרּפ ןיירַא זיא ,טריקיטירק טָאה רע סָאװ ,עיזעָאּפ לכיב םעניא ."רעטייווצ

 ןעוועג ןלעפעג טינ ייז ןענייז ןעמכילע םולש .היול סבײל םעד ,המלש אסכ

 ..שוריּפ ַא ןיא ךיז ןקיטיינ ייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טּפיוהרעד

 -- עיזעָאּפ, ,ךַאז עדליוו ַא ןעוועג ןגיוא ענייז ןיא זיא *שיזעָאּפ ףיוא שוריּפ ַא;

 ןייז ףרַאדַאב קנַאדעג רעד ןוא ,קנַאדעג ַא םדוק ןבָאה ףרַאדַאב -- רע טביירש

 ןעמענוצנָא סָאװ ייב ןייז לָאז סע ,ןײיטשרַאפ לָאז ןעמ זַא ,ױזַא טדערעגסױרַא

 ןעז טשרע ןעמ ףרַאדַאב ,ןָאגרַאשז ןיא קלָאפ ןרַאפ טביירש ןעמ זַא טרפב ןוא

 עכיוה עדליוו:הנושמ ןופ שַאמשימ ַא טַאלג טינ ,טגָאזעג סעּפע ןייז לָאז סע

 ."וװ"זַאא ץירקַאל טימ עבעבוק ,לבָאנק ,םעזיּפ ,עלעביצ ,םעדיוב ,שקָאל ,רעטרעוו

 טניפעג סע ּוװ ,דיל ַא סעצרּפ ןופ טַאטיצ ַא טימ סיוא ךיז טזָאל קיטירק יד

 "רעטייוצ רעד סוקיטירק, ."ןגיוא יד טימ טקניוו הנבל יד, יװ .זרעפ ַאזַא ךיז

 !דלַאװג !דלַאװג !ןגיוא יד טימ ןיוש טקניװו הנבל יד !טרעה ריאק :סיוא טפור

 "!לארשי עמש
 טָאה םכילע םולש רעבָא ,עיזנעצער עטסנרע ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 טַאהעג ױזַא םתס טינ ןבָאה טייצ רענעי ןופ רעדיל סעצרּפ זַא ,טניימעג טסנרע

 ןענייז ייז זַא רָאנ ,תמא ןַא זיא סָאד סָאװ ,ןרעלעפ ערעדנַא ןוא עכעלכַארּפש

 ,"ווײזַאא ,רעטרעוו עכיוה עדליוו-הנושמ ןופ שַאמשימ ַא טַאלג, יװ רעמ טינ ללכב

 .6 טלַאּפש ,טרָאד (+
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 ערעדנוזַאב רָאג ייווצ ,ןסייו רימ יװ ,טַאהעג ןבָאה ץרפ ןוא םכילע םולש

 .ללכב רוטַארעטיל וצ ןוא שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד וצ ,שידִיי וצ ןעגנַאגוצ

 טנָאקעג טינ ,ןענַאטשרַאפ טינ טייצ עגנַאל ַא ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה ייז

 -ָאל וצ יא ןעוועג ןעמכילע םולש רַאפ זיא שידִיי סעצרּפ ןוא ץרּפ ,ןייטשרַאפ

 ליפ וצ ,ללכב יינ .וצ ,רָאלקמוא וצ ""שיטגעגילעטניאק וצ יא ,שילוּפ-לַאק

 .ךַארּפשקלָאפ רעכַאפנייא ןייז ןוא שטנעמסקלָאפ ןכַאפנייא םענופ טרעטייוורעד

 ,טײקשיטנַאמָאר סעצרּפ דמערפ ןעֹועג זיא ,טסילַאער םעד ,ןעמכילע םולש

 סעצרּפ ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ ביײהנָא ןיא טָאה םכילע םולש טסירָאמוה רעד

 ?ןעמכילע םולש טרעפטנעעג ץרּפ טָאה ..."שיט ןעװַארּפ; ןייז ךיוא יוװ ,ןערב

 ידע ?טעלב-בוט-םוי םעניא ,1894 ןיא .םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא טשרע רעבָא ,ָאי

 טכעלטנפערַאפ ץרּפ טָאה *עיצקַאדער ןופ ץלק םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ,"טסיירט

 טָאה ןָאטעילעפ ןקיזָאד םעד ןיא .?ןוורענ עקנַארק? ןעמָאנ ןטימ ןָאטעילעפ ַא

 -לסעק עקידשדוקיןושלא ענעי טרעפטנעעג קיסַאּפש בלַאה ,טסנרע בלַאה רע

 עפרַאש ערעייז רַאפ ןיקסניּפ דוד ןוא םיא טריקַאטַא ןבָאה סָאװ ,?סרעקיוּפ

 ןוא ןבעל ןשידִיי םעניא ןטנעמעלע עויטַאװרעסנָאק יד ןגעק ןעגנוטערטסױרַא

 סָאװ ,יד טקזוחעגסיוא קיטומטוג ץנַאג טָאה ץרּפ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ןגעק "דניירפ-זיוהק ןיא ןטערטסױרַא ןייז רַאפ (ןיקסניּפ) ןינולּפ ןלַאפַאב ןענייז

 "ַאמשירפ דוד *טגָאזעגנײרַאק ןייפ ץנַאג רע טָאה אחרוא בגא ןוא ןצבעי באז

 "עג רע טָאה *גרעבדלָאג םהרבא? ןעמָאנ ןרעטנוא ךיז קידנטלַאהַאב סָאװ ,ןענ

 "גביירש ױזַא טָא .(*ךעלטעלב-בוט-םוי יד ףיוא סעידָארַאּפ טכעלטנפערַאפ טַאה

 ,טנָאמרעד ,בגא ,רע טָאה סרענגעק ענייז ןופ "ףוורענ עקנַארק, יד ןגעוו קיד

 -עג טינ לָאמ ַא טָאה ,ןטסינָאגרַאשז עטסעב יד ןופ רענייא ,םכילע םולש; זַא

 ןענופעג טָאה םכילע םולש סָאװ ,טרָאװ ַא) *עוישקָאּפ, טניימ סע סָאװ ,טסּוװ

 רע סָאװ ,קיטירק רעד ןיא םיא ןגעק סע טצונַאב ןוא עיזעָאּפ לכיב סעצרּפ ןיא

 ץרּפ טָאה -- טרָא ןייז ףיוא רערעדנַא ןַא .(רשבמ לוק ןיא טקורדעגּפָא טָאה

 סָאװ ,טגערפ ןוא דיי ןשינלָאּפ ןטסעב ןטשרע םעד ןיײרַא טפור -- ןבירשעג

 ןַא יװ ,רעדינַא ךיז רע טלעטש .זעוורענ רעבָא זיא רע .טײטַאב טרָאװ סָאד

 רשבמ לוקי-סנָאיצַאמַאלקער ןשינַאקירעמַא ןַײז ןיא ,רענרעה עסיורג טימ סקָא

 ףרעוו רָאװעג םוטקַאפ טסָאּפ לָאז רע ידכ ?עווישקָאּפ יאמ :;סױרַא טקעלב ןוא

 ,סקיװעג ןימ ַא טסייה סָאד .עװעּפָארק סָאװ ,ענעגייא סָאד זיא עווישקָאּפ זַא

 רעכעלטנרָא ןַא ןיא רשבמ לוק ןייז יװ ,ןיירַא ןטרָאג ַא ןיא ױזַא טסַאּפ סָאװ

 ַא ןיא ןעמכילע םולש ןָאטעג ךָאטש ַא ץרּפ טָאה לָאמ ַא ךָאנ ,*רוטַארעטיל

 רעד, ?טעלב-בוט-םוי םעניא *ןבַאגסױא סרעלסערב ןוא קיטָאק; ףיוא עיזנעצער

 ןוא -- טרעפטנעעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא ןעוועג זיא סָאד ,5 ,רעמוז ,*רמוע

 -סױרַא ןקידלוטיב ןוא ןרעטיב סמכילע םולש ףיוא -- סעכ ןָא טרעפטנעעג

 םיא טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעוװעג זיא סָאד .רשבמ לוק ןיא םיא ןגעק טירט

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב ַא ןיא -- טַאװירּפ .ךעלטנפע -- טרעפטנעעג

 ךיז ךָאנ רעירפ רע טָאה -- (ןירָאג .ב ןקידרעטעּפש םעד) ןָאדױג קחצי וצ

 ווירב (ןשיסור) םענעי ןיא טָאה רע סָאװ טָא .רשבמ לוק ןפיוא ןפורעגּפָא

 רעד ןופ) דנַאב ןטירד םעד ןבעגוצסױרַא וצ טערט םכילע םולש...; :ןבירשעג

 .ךעלטעלב-בוט-םוי לטיּפַאק סָאד רעטייוו עז 6
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 .רשבמ לוק םעד ןכבעגעגסױרַא רע טָאה לייוורעד ;(קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידִיי
 םולש .ןָאזרעּפ רעכעלקילגמוא ןיימ ןגעק ךעלסילשסיוא טלעטשעגנעמַאזוצ
 "?עטַאלב ןיא רע טכירק סָאװרַאפ .רעביירש רעטריטנַאלַאט ַא טראפ זיא םכילע

 טניימ רע) "דילנגיוו טכידעג סָאד טוג ןענייז רשבמ לוק ןיא; :רעטייוו ןוא
 סרַאפ רעד ןביױשעגנָא זיא טנכיצעגסיױא ןוא ("דניק ןיימ ,ףָאלש; דיל סָאד
 קרַאטש טינ ,ןעעז רימ יו ,זיא ץרּפ .(*"לונ -- עקירעביא סָאד ,"ןָאדנַאל,
 ױזַא ןרָאװעג טינ זיא רע .םיא ףיוא עקַאטַא סמכילע םולש ןופ ןרָאװעג לעּפתנ
 -רשנ, ױזַא ,רענגעק ענייז ןגעוו סיוא ךיז טקירד רע יװ ,רעדָא טרעטיברַאפ
 קרעװ ענייז ןוא ןעמכילע םולש ןגעװ לָאז רע זַא ."שירעטסיה; ןוא "זעוו

 -יירש רעלופטנַאלַאט, ַא -- ץרּפ וצ טיג -- טרָאפ זיא רע ,לוטיב טימ ןביירש

 ןיא ךעלנעזרעּפ ןייר וליפא ןוא .?ןטסינָאגרַאשז עטסעב יד ןופ רענייא; ,"רעב
 יו ױזַא ,טסירָאמוה ןסיורג רעזדנוא טימ ןטעבוצרעביא ךיז טיירג ןעוועג ץרּפ
 יב טָאה רענעי סָאװ ,סעקַאטַא יד ןענַאמשירפ ןעוועג לחומ רעטעּפש טָאה רע
 טינ ,ץרּפ דָארג טָאה לַאֹפ םעד ןיא .םיא ףיוא טכַאמעג טייהנגעלעג רעדעי
 יו ,םעד ךָאנ גנַאל רָאג טינ .רָאמוה רַאפ שוח ַא ןזיװעגסױרַא ,םכילע םולש

 -וצנָא ךיז ייב ןלעוּפ וצ ןעוועג טכייל ןצרּפ זיא ,רשבמ לוק רעד סױרַא זיא סע

 סעּפע ןקישוצ םיא לָאז רע ,םיא ןטעב ןוא ווירב ַא ןעמכילע םולש ןביירש

 ןיש ךייא בָאה ךיא; ..קעטָאילביב רעשידִיי ןייז ןופ דנַאב ןטירד םעד רַאפ
 טָאה ןצרּפ םכילע םולש רעבָא ..ןבירשעג ץרּפ םיא טָאה ,"ןעוועג לחומ גנַאל

 וירב ַא ןיא ןבירשעג םכילע םולש טָאה -- "!לַאכַאנ ַאזַאק :ןעװעג לחומ טינ

 טימ טקנוּפ לטעלב ַא ןעגנעהסורַא ןוא ןעמענ, --- 1894 בייהנָא ןרָאטקעּפס וצ
 ןעמָאנ ַא טימ ןצונַאב ךיז טמעשרַאפמוא ,םענעי ןצנַאטכָאנ ,עמריפ סמענעי
 טלָאװעג טינ םכילע םולש טָאה רָאנ טינ ,(**?!לחומ ךָאנ זיא רע ןוא --- לג"דא

 ןכַאלוצסױא םיא טיירג ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע ,ןצרּפ טימ ןטעברעביא ךיז
 רע טָאה עידָארַאּפ ַאזַא ענייא) רעדיל ענייז ףיוא סעידָארַאּפ ןקורד ,ךעלטנפע
 ךייש זיא סָאװ ןוא ,(1895*5 רָאי ףוס דניירפ-זיוה ןרַאפ ןרָאטקעּפס טקישעגוצ
 רעד וצ טרעהעגפיוא טינ ריא ןיא רע טָאה ,ץנעדנַאּפסערָאק רעטַאוירּפ ןייז
 ןיא יװ טעּפש ױזַא .םיא ןגעק ןעגנַאגַאב ןבָאה לָאז ץרּפ סָאװ ,הלווע יד ןענָאמ
 סָאװ ,דניז רעסיורג רעד ףיוא ןענָאזעניד וצ וויױב ַא ןיא ךיז רע טגָאלקק 0
 עזעידִיי ןייז 1891 ןיא ןבעגסױרַא ןייז טימ םיא ןגעק טקידניזעג טָאה ץרּפ
 ןסעגרַאפ טנַאקעג טינ רַאפרעד רשפא סָאד טָאה םכילע םולש ..קעטָאילביב
 סָאװ ,ןטייצ עטכעלש יד ןָא טנָאמרעד םיא טָאה סָאד לייוו ,טייצ עגנַאל ַאזַא
 -אילביב-סקלָאפ עשידִיי ןייז ןלעטשוצּפָא ןעוועג ןעגנוװצעג רע זיא ייז תמחמ
 ,(65**ק עט

 -קע יד ןייז וצ ךישממ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ץרּפ טָאה ,טגָאזעג יוװ

 .167 'ז ,1944 ,קרָאיײװינ ,סעדער ןוא רווירב (*

 .167 '{ ,1945 ,קרָאיײװינ ,ץרפ סליזיימ .נ טול טריטיצ (**
 ,259--25ת8 'זז ,טרַאד (י**
 קרַאטש ךיז ןוא ןצרּפ טימ ןטעבעגרעביא ךיז םכילע םולש טַָאה רעטעּפש (+***

 ףיוא טכאמעג ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ סעצרּפ ןבָאה טּפיוהרעד .םיא טימ טעדניירּפַאב
 1912 רָאי ןיא םיא וצ וירב ַא ןיא טָאה ,טייז ןייז ןופ ,ץרּפ .םשֹור ןקרַאטש ַא םיא
 ...רעדנווװװַאפ רןוא זעל ךיא .,טסביירש וד סָאװ ,ללא זעל ךיא , :ןבירשעג
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 טָאה רע סָאװ ,דנעב רָאּפ יד רעבָא ,קעטָאילביב רעשידִיי ןייז ןופ ץנעטסיס

 -סקלָאּפ עשידִיי דנעב ייווצ סמכילע םולש יו ױזַא ,ןענייז ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב

 רעשידִיי רעײג רעד ןופ סקּוו םעד רַאפ קיטכיוװ רעייז ןעוועג ,קעטָאילביב

 | .רוטַארעטיל

 רעכיבלמַאז ייוצ עטשרע עֶנייז טָאה ץרּפ עכלעוו ייב ,ןדנעטשמוא יד

 םולש עכלעוו ייב ,םיאנת יד יװ ,שרעדנַא ןעוועג ךָאד ןענייז ,ןבעגעגסױרַא

 ףוס סָאװ ,םכילע םולש .קעטָאילביב-סקלָאּפ עשידִיי ןייז טקורדעג טָאה םכילע

 וצ תלוכיב ןעוועג זיא ,ריבג ַא ןוא רחוס ַא דִיי ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי רעס

 "יירב ַא טימ יז ןריסנַאניפ וצ ןוא גנומענרעטנוא עשירַארעטיל ןייז ןריסנַאניפ

 ,טנַאה רעמט

 ןילַא רע .קעטָאילביב עשידִיי סעצרּפ ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא שרעדנַא

 ינַאגרָא ץוח ַא :רעבעגסױרַא ריא ןרעוו טנָאקעג טינ םלועב ןפוא םושב טלָאװ

 .ןעלטימ עלעירעטַאמ עקיטיינ יד ךיוא טלעפעג םיא ןבָאה ,ןטייקיעפ עשירָאטַאז

 -סױרַא רעשידִיי ַא ןרָאװעג שטשָאמַאז ןיא ןיוש רשפא רע טלָאװ ,סָאד טינ ןעוו

 קיטש ַא ןרָאװעג ךָאד 1891 ןיא זיא קעטָאילביב עשידִיי יד בוא .(*רעבעג

 סָאװ ןענָאזעניד בקעי קנַאד ַא ,טייז ןייא ןופ ,ןעועג סע זיא ,טייקכעלקריוו

 רעטסטנעָאנ ןייז ןרָאװעג רע זיא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ץרּפ טניז

 םיא טָאה ץרּפ יװ ,רָאטקַאדערטימ ןוא רעטעברַאטימ ,רעבעג-הצע ןייז ,דניירפ

 טימ ןעגנודניברַאפ ענייז קנַאד ַא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןפורעגנָא ןיילַא

 "ריו רעד רעטנוא .ץנעגילעטניא רעשידִיי רעטריזינָאלָאּפ רעד ןופ ןזיירק יד

 -שידיי ךיוא לייט םוצ ןוא רעשיליוּפ רעטמיטשעג-שיטסיקלָאפ רעד ןופ גנוק

 -שילױּפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןייא טינ זיא טייצ רענעי ןופ עסערּפ רעשיליופ

 *עשינָאנרַאשז, ןוא "ןָאגרַאשז, ןצונ וצ טיירג ןעוועג ץנעגילעטניא רעשידַיי

 "ןעיידיא עויסערגָארּפ, ןוא גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ ליצ ןטימ רוטַארעטיל

 ךיז ןדיירוצפיוא ןעמוקעגנָא רעװש טינ ןצרּפ זיא ,(*יױסַאמ עשידִיי יד ןשיווצ

 ןיא רע טָאה יז ןופ עקינײא קנַאד ַא .סרעטײרּפשרַאפ-גנודליב יד טָא טימ

 -שימָאנָאקע סכָאלב ןַאי ןיא ןעמענ וצ לײטנָא טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג 0

 ןבעגעגסױרַא 1891 ןיא רע טָאה ףליה רעייז טימ ;עיצידעּפסקע רעשיטסיטַאטס

 טסוגױא ןיא ןיוש? ..קעטָאילביב רעשידִיי רעד ןופ דנעב ייוצ עטשרע יד

 רעד רַאפ טלעג עמוס עסיוועג ַא ןצרּפ טלָאצעגסױא טָארשריק טָאה 9

 יצַאש .י 'רד טלייצרעד ױזַא ,(***"ךָאלב ןַאי ןופ ןעמָאנ ןיא קעטָאילביב רעשידִיי

 .144 '/ ,1944 ,קרָאיײװנ ,סעדער ןוא ווירב עז (*
 .1945 ילוי ,טפנוקוצ ןיא "ץױּפ רעטנַאקַאבמוא רעד, ,יקצַאש .י 'רד (=*

 ,יקצַאש .י 'רד טול ,רע טָאה ךָאד .דיי רעטדמשעג ַא ןעװעג זיא ךָאלב (+**

 ןוא ןלוש טציטשעג טָאה רע .ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז , '

 -וטלוק ןוא שימָאנָאקע ןרעסעברַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאדנופ

 ךָאלב טָאה ןעמעלבָארּפ-רוטלוק עשידיי יד וצ .ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד לער

 טסוװעג ןבָאה רעביירש עשידיי ןוא עשיערבעה יד .גנויצַא2 עמערַאו ַא רעייז טאהעג

 טינ .ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ילרעלכ ןציטש ןיא טנַאה רעטיירב ןייז ןגעוו

 .רוביח ַא ןבעגסורַא ןיא ןפלעהסיורַא םיא לָאז רע ,טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה רענייא

 .טלייטעגרעדנַאנופ רעטעּפש יז ןוא ןרַאלּפמעזקע לָאצ ערעסערג ַא ןפיוק טגעלפ ךָאלב

 יד ןריזיוויטקודָארּפ וצ ידכ .רעשיטקַארּפ ןײר ַא ןעועג ןיא שידיי וצ גנַאגוצ ןייז
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 ,טימרעד טכַאמ ןוא לַאירעטַאמ-ויכרַא ןופ ךמס ןפיוא סע טלייצרעד רע .יק

 רעד ןגעװ ןעוװעג טיײרּפשרַאפ ןענייז סָאװ ,תוישעמ-אבב יד ֹוצ ףוס ַא ,בגא

 תוישעמ-אבב עקיזָאד יד ןיא .(*קעטָאילביב רעשידַי רעד ןופ גנוריסנַאניפ

 ,ןיועל ןושרג 'רד יו ,סעצרּפ דניירפ טנעָאנ ענױזַא טביילגעג זייוולייט ןבָאה

 -צַאש .י 'רד סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד רעבירעד ןענייז :ערעדנַא ןוא גרעבמָאנ .ד .ה

 ןושרג טיול ..קיטכיװ רעדנוזַאב ראג ,טכעלטנפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יק

 ןייטשקיד ,םיובסונ קירגעה ןלָאז תורוקמ ערעדנַא טיול ןוא תונורכיז סניוועל

 יב עשידִיי יד טציטשעג לעירעטַאמ ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא עמערטסקע המודכו

 יד טריטקיד ןבָאה ןצרּפ ןלָאז ייז -- ןײלַא סָאד רָאנ טינ ןוא -- קעטַאילב

 -רעביא .שוריפב טינ סע טגָאז ןיוועל ןושרג ,ןונ ..,ךובלמַאז םענופ םַארגָארּפ

 ןגעו רעמ רע טדער ,קעטַאילביב רעשידִַי רעד ןגעוו תונורכיז ענייז קידנבעג

 רעד ןגעוו יוװ ,ןרָאטַאלימיסַא עמערטסקע יד ןופ עציטש רעלעיסנַאניפ רעד

 .(**עבַאגסוא רעד ןופ גנוטכיר רעד ףיוא טָאהעג ןבָאה ןלָאז ייז סָאװ ,"העּפשה,

 ןיוװעל 'רד טלײצרעד ,"גנוריטקיד, רעדָא "העּפשה, רעד וצ ךייש זיא סָאװ

 ,טזייו סָאװ ,סנױזַא סעּפע תווורכיז לסיב ןייז ןופ לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא

 םעניא ןעניפעג רימ סָאװ ,שידִיי ןגעוו ןעגנוניימ עוויטַאגענ יד ,רעגייטש א ,זַא

 סעצרּפ ןעוועג ןענייז קעטַאילביב עשידִיי דנַאב ןטשרע םענופ לקיטרַא-םַארגָארּפ

 לָאז רעצעמע זַא ,ןעוועג קיטיינ טינ ןיטולחל זיא סע זַא ןוא ,ןעגנוניימ ענעגייא

 ,טלייצרעד רימ טָאה -- ןיוװעל ןושרג טביירש -- ץרּפ. ..ןריטקיד םיא  ייז

 יד ;ןעמָאנ ןרעטנוא שידִיי ןיא לַאנרושז א ןבעגוצסױרַא העדב טָאה רע זַא

 טגלַאפרַאפ רע עכלעוו ,ןליצ יד טרעלקרעד רימ טָאה ןוא קעטַאילביב עשידִיי |

 -סױרַא רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ,עבלעז יד ןטעוועג ןענייז ןוויטָאמ יד ,טימרעד

 -- קעטָאילביב עשידיי דנַאב ןטשרע םענופ לקיטרַא-טײל םעד ןיא טגָאזעג

 לייו ןוא גנודליב קיטיינ זיא -- טגָאזעג רע טָאה -- עסאמ רעד ."גנודליב;

 טימ ןעמוק ריא וצ ןעמ זומ ,טינ עסַאמ יד ןעק ךַארּפש-דנַאל יד ןוא שלערבעה

 גנולעטש-רעטומ יד ןטערטרַאפ וצ טינ עיזנעטערּפ ןייק טָאה סָאװ ,ןָאגרַאשז

 ,(***"שדוק ןושל ןעמענרַאפ ףרַאדַאב ןוא טמענרַאפ ץַאלּפ םעד .זיוה שידִיי ַא ןיא

 יד ףיוא ןטרָאװ טפרַאדעג טינ ץרּפ טָאה ןעניוועל ןושרג טיול זַא ,רָאלק זיא'פ

 עקיטלַאמעד יד ןריטקיד, םיא ןלָאז ייז זַא ,ןרָאטאלימיסַא עשידִיי-שיליוּפ

 גנוטיײרּפשרַאפ רעד רַאפ לטימ קילייוטייצ ַא יװ .,*ןָאגרַאשז, וצ גנולעטש

 ַאזַא טַאהעג טלַאמעד טָאה ןײלַא רע .ןסַאמ עשידַיי יד ןשיווצ ןשינעטנעק ןופ

 .גנולעטש

 ריא ,הכאלמ ןגעו שידיי ףיוא רוטַארעטיל ַא ןפַאש םדוק ןעמ ףֹרַאד עסַאמ עשידיי

 םדוק ןעמ ףרַאד ןדיי ןשיווצ ענעיגיה ןטײרּפשרַאפ ןצ ידכ .טייקכעלצונ ןוא טיײטַאב

 ןופ ּפָא ךיז טיה ןעמ יױזַא יוװ ,םעד ןגעוו סעכבאגסיוא-סקלָאפ שידיי ףיוא ןבכָאה לכ

 רעוועשראוו רעד ןעוועג זיא טיבעג םעד ףיֹוא ץעויילעה ןייז .ןטייהקנארק ענעדיישרַאפ

 עטשרע יד ןופ רעדנירג רעד ,(1906--1843) יקצינווַארּפ טָארשריק ףעזוי טַאקָאװדַא

 .(טרָאד ."עשראוו ןיא ןלעטרא-תוכאלמרילעבה טשיריי

 :עלביָאװיי רעמוניץרּפ ןיא "קעטָאילביב רעשידיי רעד םורַא, ,יקצַאש .י 'רד (5
 ,1941 טסברַאה ,רעט

 ,61--00 'וז ,1919 ,עשרַאוו ,תונורכיז לסיב ַא -- ץרפ (**

 .23--22 || ,טרָאד (***
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 חנ ןוא גרעבמָאנ .ד .ה טַאהעג ןבָאה ןינע םעד ןגעװ תועידי ערעדנא

 לקיטרַא סעצרּפ ןגעוו גרעבמָאנ .ד .ה טביירש -- טרעהעג בָאה ךיא ,, .יקצולירק

 ןגעו תורוש יד טניימ רע) תורוש עלעיציפָא עקיזָאד יז זַא -- ,'גנודליב'

 'עשיליכשמ' עכעלנע ןוא גנודליב וִצ לטימ ַא ,'עקנַאינ' ַא זיולב יװ ,ןָאגרַאשז/

 ןוא סולפנייא םעד רעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג טקעריד ןענייז 1 ,ש --- תורוש

 וצ טעטימָאק םענופ דילגטימ ַא (*ןייטשקיד יּפָארּפ ןופ גנַאלרַאפ (םעד טיול)

 רעמ ַא ךָאנ ןיא ןוא -- וצרעד סכעלנע סעּפע .קעטָאילביב עשידִיי יד ןציטש

 -ירּפ חנ טליצרעד ןעמָאנ סנָאזעניד בקעי ןיא טָאה --- םערָאפ רעטמיטשַאב

 -רָאפ ץרּפ טָאה ,לקיטרַא ןַא םענייז ןיא רימ ןענעייל ,גנוציז ַא ףיוא, :יקצול

 ןוא (קעטָאילביב עשידיי יד) ךובלמַאז םעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד טלעטשעג

 רימ טָאה ןָאזעניד יװ ,רעכלעוו ,,לקיטרַא-םַארגָארּפ םעד טנעיילעגרָאפ ךיוא

 עקיזָאד סָאד ןייטשקיד טָאה טָא ןוא .שידִיי רַאפ ןעוועג זיא ,טרעכיזרַאפ

 ןרַאפ עמעכס ערעדנַא ןַא ןבעגעגפיוא טָאה ןוא טריטּפעצקַא טינ לקיטרַא

 ןבירשעגנָא עקַאט ץרּפ טָאה עמעכס רעקיזָאד רעד טול .,לקיטרַא-םַארגָארּפ

 וצ םינ ןעװעג רעװש זיא תודע עטסנרע ענױזַא ,(*** 'גנודליב' לקיטרַא סָאד

 טליײאעג ,ָאקיסקעל ןייז ןיא ןעזייו ןמלז יװ ױזַא ,ליזיימ ןמחנ טָאה .,ןביילג

 -נײרַא ("גנודליב? לקיטרַא םעד ןיא) ןעוועג ןענייז סע זַא; ,ןענעקסּפוצּפָא ךיז

 ,תורוש --- ףַארגַארַאּפ ןקיבלעז םעד ןיא טגָאז רע יו רעדָא) תורוש עטלעטשעג

 רעשירָאטַאלימיסַא-בלַאה רעד ןופ ,ןסיוא ןופ טריטקיד רעמ, ןענייז סָאװ

 ןזומ סע ןוא -- ָאד ןענייז סע ,ןונ ,(*+*יָאטינ קפס ןייק זיא םעד ןגעוו --- (*עּפורג

 'רד ןנָאה רימ ןעוו ,טציא טּפיוהרעד ,תוקפס עטסערג יד םעד ןגעוו -- ןייז

 ןרָאטַאלימיסַא עשידִיײשילױּפ עמערטסקע יד זַא ,ןזײװַאב ערָאלק סיקצַאש

 .תוכייש עּפַאנק ַא טָאהעג ללכב גנומענרעטנוא רעשירַארעטיל סעצרּפ וצ ןבָאה

 רע ךיוא ןוא ,טָארשריק ףסוי רָאנ ,לַאפ ןדעי ןיא ,טריסנַאניפ יז ןבָאה ייז טינ

 יד ןוא ,רעייטשרָאפ סכָאלב ןַאי יװ רָאנ ,קידנעטשבלעז ןָאטעג טינ סע טָאה

 טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוא שידִיי ןגעוו גנוניימ

 "יא סעצרּפ ןופ טייוו טינ טייצ רענעי ןיא זיא ,לקיטרַא-םַארגָארּפ ןיא ןרָאװעג

 | ,(=***גנוניימ רענעג

 טינ זיא'ס זַא ,גָאז ךיא ליװ ,ןזיװַאב ןוּורּפ סע לעװ ךיא רעדייא רעבָא

 ןיק טינ ענױזַא וליפא ןוא ןטסישידַיייײטרַאּפ סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ .וצ רעווש

 ןָאזעניד ןעוװעג ןענייז סע יװ ,רענַאיצרּפ ױזַא םתס רָאנ ,סױעביירש עשַיײטרַאּפ

 יד ןצרּפ ןופ ןעמענוצּפָארַא בוח רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןלָאז ,גרעכמָאנ ןוא

 ,"גנודליב, לקיטרַא-םַארגָארּפ םעניא "תורוש, ענעי ראט טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 ,ןפורעג טלָאמעד סע טָאה ןעמ יװ ,רעדָא שידַיי טימ ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו

 עיזנעטערּפ ןייק טינ טָאה ןָאגרַאשזא :ױזַא ךיז ןענעייל תורוש ענעי .ןָאגרַאשז

 ,1930 ,עשרַאװ ,"עגילירוטלוק, גַאלרַאפ ,8 דנַאב ,ץרפ .ל .י ,גױענמָאנ .ד .ח (*

 .32 ז
 .146 טייז ,1945 ,קרָאיײװינ ,עגַאלפױא עטייוצ ,ץרפ סליזיימ .נ טול טריטיצ 65 |

 ,145 'ז ,טֹרָאד (פא*
 ,1932 לירּפַא ,ָאגַאקיש ,"שידי וצ גואַאב ןיא ץרפ .ל .י, ,רעסקַאװ השנמ עז 8
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 טמענרַאפ ץַאלּפ םעד ;זיוה ׂשידִיי ַא ןיא עלעטש סרעטומ םעד ןטערטרַאפ וצ
 רעד וצ עיונעטערּפ ןייק טינ טָאה ןָאגרַאשז ;שדוק ןושל ןעמענרַאפ ףרַאד ןוא
 ןָאגרַאשז .ךַארּפש-דנַאל ַא ןעמענרַאפ התע-תעל זומ ץַאלּפ םעד ,עלעטש-רערעל
 -רעד ..ןדייר ןבייהנָא ,ןציז ,ןייג ןענרעלסיוא רָאנ ליוו יז ,עקנַאינ ַא רָאנ זיא
 טינ תמאב ןענייז סָאד ,(*וװ"ַאא "ןפרַאװסױרַא עקנַאינ יד ריא טגעמ -- ךָאנ
 זיא םוישידִיי רעד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא תורוש עמענעגנָא ןייק
 ןיק ןוא ,רעגערט-ןענָאפ ַא ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה ןוא שיטנַאטילימ ןעוועג
 זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,ןעועג טינ זיא ,ץרּפ יו ,רעגערט-ןענָאפ רערעסעב
 ,ןקעלפ, עטלַא עלַא ןופ ןקינײרוצּפָא םיא ןכוז ןלָאז םידיסח ןוא דניירפ עגייז
 ַא ןופ רעריפ ַא .שידיי ןגעו תורוש עטריטיצ יד ןעוועג ןענייז קעלפ ַאזַא
 זיא סָאװ ,רעד ץוח ַא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעדנַא ןייק ןבָאה טינ רָאט גנוטכיר
 -רַאפ ןעװעג ,ךיא גָאז ,זיא .שזיטסערּפ ריא ןוא גנוטכיר רעד רַאפ ךעלצונ
 טינ סעצרּפ "ןרענעשרַאפ, וצ ןוא ?ןטכיררַאפ, וצ גנַאלרַאפ רעד ךעלדנעטש
 ךיז ןגרָאז םידיסח) טייו יױזַא ןעגנַאגרעד ןעמ זיא ,רבע ןשיטסישידיי רָאג
 טָאה ןעמ זַא ,(ןיילַא ןיבר ןרַאפ יו ,"דובכ, סניבר םעד רַאפ רעמ קידנעטש
 רַאפ טינ רעבָא ,םזישידִיי ןרַאפ טוג רשפא זיא סָאװ ,ץורית ַא טכַארטעגוצ
 ןלָאז "גנודליב, לקיטרַא סעצרּפ ןיא תורוש ענעי זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןצרּפ
 -עג טקעריד, ןעװװעג ןבָאה ןלָאז ייז ."תורוש עטלעטשעגניײרַא; ןעוועג ןבָאה
 םענייא ,"ןייטשקיד י'פָארּפ ןופ גנַאלרַאפ ןוא סולפנייא ןרעטנוא ןרָאװעג ןבירש
 -ָאילביב עשידיי יד טרידיסבוס ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאלימיסַא עּפורג רעד ןופ
 םעד -- טנַאקַאב טוג ןעמעלַא זיא סָאװ ,טקַאפ םעד טרירָאנגיא טָאה ןעמ .קעט
 יד ןגעוו טדערעג טינ ןיוש ,סרעבעג-טיורב ענייז וצ ךיז טָאה ץרּפ סָאװ ,טקַאפ
 לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,טקַאפ םעד ,טסַאּפעגוצ טינ לָאמ ןייק ,"ןטַאנעצעמ;
 -נַא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ םיא ףיוא ןעגניװצפיורַא ייז טזָאלעג טינ|
 ,קורדסיוא ַאזַא ןריטקיד ךיז טזָאלעג ןבָאה רע לָאז סָאװרַאפ ,(**ןעגנוניימ ערעד
 ?,יַאא ?*עקנַאינ ַא רָאנ זיא ןָאגרַאשז; זַא ,קורדסיוא םעד יו

 ףיױא קוק ןשיטקַארּפ ןייר ןייז ןוא שיערבעה רַאפ גנורעטסיײגַאב ןייז
 שכעלטע רָאנ ,לָאמ ןייא טינ ?גנודליב, ןיא ,בגא ,סױרַא ץרּפ טזייוו *ןָאגרַאשז;
 בילוצ ַא יװ רעמ טינ ןעװעג ןבָאה לָאז סָאד ןעװ ,ןָאטעג סע רע טלָאװ .לָאמ
 טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש רָאי ןעצ טימ :סעּפע ךָאנ ןוא ?ןרָאטַאלימיסַא יד ןוט
 עשירַארעטיל ענייז רַאפ סרעציטשרעטנוא ןייק טַאהעג טינ גנַאל ןיוש ייז ןשיוצ
 -םַארגָארּפ םעד ,"גנודליב, ןעמונעגניירַא ןגעווטסעד ןופ רע טָאה ,סעבַאגסיוא
 עג ענייז ןופ עכַאגסיוא-ייליבוי רעד ןיא ,קעטָאילביב רעשידיי ןופ לקיטרַא
 ןטיירגוצ ןפלָאהעג םיא טָאה סָאװ ,ןענָאזעניד רעדָא) םיא ןוא קרעװ עטלמַאז
 ערעסָאװ "גנודליב, ןיא ןכַאמ ֹוצ ןלַאפעגנייא טינ זיא (קורד םוצ עבַאגסױא יד
 עטשרמולכ יד םיא ןיא ןקעמסיוא שטָאכ סנטסקיצניוװ רעדָא ןעגנורעדנע זיא סע
 ןוט וצ ןלַאפעגנייא טינ םיא זיא סָאװרַאּפ ...תורוש "עטריטקיד ןסיוא ןופ,
 ,שידִיי ןגעוו גנוניימ עקיבלעז יד טעמכ רע טָאה סָאװרַאפ ןוא ?ךַאז עטושּפ ַאזַא
 ןוא רוטַארעטיל וצ ריפנײרַא םעד ןיא טקירדעגסיוא רעכייוו לסיבַא שטָאכ

 ,15 יז ,1 דנַאב ,קעטָאילביב עשידיי (*

 ."ענימג רעװעשרַאװ רעד ןיא, לטיּפַאק ,1945 ,קרָאי-ינ ,ץרפ סליזיימ .ג עֶז (**
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 דנַאב ןטשרע םעד ךָאנ רָאי ירד טימ ,1894 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ןבעל

 נונעג ןייז טפרַאדעג ,רימ ךיז טכַאד ,טלָאװ ןיילַא סָאד ?קעטַאילביב עשידיי

 סָאװ ,טגָאזעג טָאה ץרּפ זַא ,הרעשה רעכעלביולגמוא רעד ןיא ןביילג וצ טינ

 יקורד סנצעמע רעטנוא ןדִיי ייב עגַארפ-"ןכַארּפש רעד ןגעװ ,טגָאזעג טָאה רע

 טָאה סָאװ ,םענייא --- ןווָאלָאקָאס םוחנ ןופ תונורכיז ןבָאה רימ זַא ,ךָאנ טרפב

 ןרָאװעג טכַארטַאב זיא קעטָאילביב עשידִיי ןינע רעד ּוװ ,ןעגנוציז יד ןיא

 ףיא זמר ןייק וליפא ָאטינ זיא ןוַאומעמ ענייז ןיא ןוא -- ןעמונעג לײטנָא

 עגונב טלעטשעג ןבָאה ןצרפ לָאז רעצעמע סָאװ ,ןעגנורעדָאפ זיא סע עכלעוו

 ןיא טכַאמעג ןבָאה לָאז רע סָאװ ,תוחנה זיא סע עכלעוו ףיוא ןוא שידִיי וצ

 ,"ךודישק םעד ןיא טרַאנעג טַאהעג ךיז טָאה רעצעמע ביוא ,טרעקרַאפ .טרּפ םעד

 לָאז רע ןעוו .דגנכש דצ רעד רָאנ ,ץרּפ טינ ןעוועג ,ןווָאלָאקָאס טיול ,סע זיא

 ,טסּוװעג ייז ןטלָאװ ,סרעלעטשטפירש ןופ ןענַאטשַאב ,ווָאלָאקָאס טגָאז ,ןבָאה

 -יל ַאזַא ךָאנ טרפב ,ןצענערג ןייק ןלעטש טינ רוטַארעטיל ןייק ןָאק ןעמ זַא

 לטימ ַא זיולב ןייז טלָאזעג טָאה סע סָאװ .ןעוועג זיא ץרּפ יוװ ,טנַאלַאט ןשירַארעט

 זיא (נ .ש -- גנודליב רענײמעגלַא רַאפ לטימ ַא יװ ,ןָאגרַאשז ףיוא גנודליב)

 ןעװעג טינ ךָאנ טלָאמעד זיא סע .ןײלַא ךיז רַאפ ליצ ַא ןרָאװעג זייווכעלסיב

 יד ןשיװצ .רעטייוו ווָאלָאקָאס טביירש -- ןכַאז עלַא יד ןיא טיײקרָאלק ןייק

 ירָאפ טנָאקעג רעבירעד טָאה .סיר רעלופ ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןעײטרַאּפ

 רעגַאל םענעי ןופ ןשטנעמ זַא -- ענדָאמ ױזַא סיוא סע טעז טציא סָאװ --- ןעמוק

 ךס ַא ןיא .קעטָאילביב רעשידִיי רעד ןופ סרעריפרעטנוא יד ןשיװצ ןייז ןלָאז

 -ליב ןעוװעג זיא ןעגנוזָאל יד ןופ רענייא .קינייא ןעוועג ,בגא ,ןעמ זיא ןטקנוּפ

 -- ןעװעג זיִא סעבַאגפיוא יד ןופ ענייא ?גנודליב ןגעק סע זיא רע ...גנוד

 סָאװ ,רעד ןופ ,רוטַארעטיל רעשיליוּפ רערעסעב רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןבעג

 יד ווָאלָאקָאס טבײרשַאב ױזַא טָא (*יתית יכיהמ ..ןדִיי וצ שיטַאּפמיס זיא

 תופתוש עקילײװטײצ יד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא סע רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא

 ןצרּפ ןוא סנייטשקיד עשירָאטַאזינָאלַאּפ יד ןשיוצ

 ןעמ זַא ןוא ןצרּפ דצמ ןריטקיד ךיז ןזָאל ןייק ןופ טינ טסייוו ווָאלָאקָאס

 :מיײשַאב ןעמ טעז ,ףוס ןזיב בייהנָא ןופ לקיטרַא-םַארגָארּפ ןייז ךרוד טנעייל

 "עג (ןקיטלָאמעד) םענעגייא ןייז שוריפב טקירדעגסיױא טָאה רע זַא ,ךעלרעּפ

 ,ןריקנַאב עטריזינָאלָאּפ יד ןופ ןעגנוניימ יד טינ ןפוא םםושב ןוא גנַאג-ןעקנַאד

 "יסַא רעשידִיי-ןײמעגלַא וצ טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאקָאװדַא ןוא טיילטפעשעג

 רעיײז רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ןבָאה עקַאט תמאב לָאז ץרּפ ןעװ .עיצַאלימ

 זַא יװַא ןבירשעג ,"ןָאגרַאשז,; ןגעו רָאנ טינ ,ץלַא ןגעװ רע טלָאװ ,העּפשה

 ערעייז ןיא ןח ןעניפעג וצ טכוזעג טינ רעבָא טָאה רע .ןלעפעג ליוװ ייז לָאז סע

 םענופ םַאנסיױא ןטימ םַארגָארּפ-"גנודליב; עצנַאג יד ,טרעקרַאפ טקנוּפ ,ןגיוא

 דָאיצַאנ ןצלָאטש ַא ןופ טסייג ןיא ןבירשעג רע טָאה ,?ןָאגרַאשז; ןגעוו טקנוּפ

 ןפוא םושב ןוא םזיקלָאּפ ןשידַיייסערגָארּפ םענופ טסייג םעניא ,ןדִיי ןלַאנ

 | ,טסייג ןשירָאטַאלימיסַא םעניא טינ

 טינ טעװ עביל-ןשטנעמ יד ןמז לכ זַא ,ןליוו .רימ לייוו.., :חברדא טנעייל

 ,602 'ז ,2 דנַאב ,םישיא (*
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 זדנוא טעוװ ,תומחלימ ןוא תורחת ,האניש ,האניק ןייז טעװ סע ןמז לכ ,ןייז רבוג
 -נוא ןענייז רעבירעד ,םולש ףיוא קידנעטש רימ ןטעב רעבירעד ,ןייז םוג טינ
 רימ ןבָאה רעבירעד ,ןעיידיא עטסיינ עלַא רַאפ סםָאווש ַא יװ רעצרעה ערעזד
 ,(*"..עטגָאיעג עלַא טימ ,עכעלקילגמוא עלַא טימ ךיילטימ ןוא ליפעג ,ץרַאה
 םזילַאיצַאס ןפיוא "בָאגפיוא, ןַא ןוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג רעכיג זיא סָאד
 עכעלטע ןיא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ץרּפ סָאװ ,ןעלטעלב-בוט-סוי יד ןופ
 זיא סָאד רעבָא ,ןּפָארטנַאליפ רעװעשרַאװ יד רַאפ הפינח רעדייא ,םורַא רָאי
 -ָאס ןעוועג ןענייז רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןשיווצ ,זייװַאב רערעכיז ַאזַא .טינ ךָאנ
 טינ ךעלגעמ ייז זיא עדַאריט עטריטיצ יד ןוא ,ןשטנעמ עװיסערגַארּפ-לַאיצ
 ייז ןוא ,"גנודליב, ןיא ןלעטש ערעדנַא ָאד ןענייז סע רעבָא .רעדיוורעד ןעוועג
 ןצרַאה םוצ ןעועג טינ רעכיז סנייטשקיד יד ןוא סמיובסונ קירנעה יד ןענייז
 יד טָא יװ ,ןלעטש ענױזַא ןיימ'כ

 ןבָאה רעקלעפ עלַא ןעוו ,ןטייצרַאפ טיירטשסנבעל ןקירעי-טנזיוט םעד ןיא;
 .תוחוכ רימ ןבָאה ,ןעגניווצ ןוא ןענערב ,דרָאמ ףיוא טצונַאב ןוא טלמַאזעג חוכ
 ןדיילרעביא ,ןדלודסיוא ,ןטלַאהסיוא ףיוא ,תונלבס ףיוא טצונַאב ןוא טלמַאזעג
 -ערג ַא ףיוא טפערט יז זיב גנַאל ױזַא טסקַאװ טפַארק ענעי .טייצ עטכעלש יד
 ןיק ףױא ןיש טעװ טפָארק רעזדנא ,זָאלבנפייז ַא יו טצַאלּפ ןוא רערעס
 ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא רעקלעפ ךס ַא ןענייז רעבירעד .ןפערט טינ רערעסערג
 סָאד זַא ,ןרָאטַאלימיסַא ,ךיז טגערפ ,ןליוו ,(**"קיבייא ןבעל ןלעו ןוא ןבעל רימ
 טָאה ,טלָאװעג סע טָאה ץרּפ .טינ סע ןליוו ייז ?קיביײא ןבעל לָאז קלָאפ עשידַיי
 רע זַא ,סָאד טזייוו .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טגָאזעג טָאה רע .טגָאזעג סע רע
 ?ןיז ןח אשונ טלָאװעג ןרָאטַאלימיסַא רעװעשרַאװ יד ייב טָאה

 ןיא םיאורב עטסקירעדינ יד יװ ןייז רימ ןליוו לָאמ ַאק :ןבירשעג טָאה רע
 -- ערַאש -- רָאנ ,בָאה טינ רילָאק םענעגייא ןייק ןליו רימ ,רוטַאנ רעד
 לָאז ןעמ יבַא ,גייווצ רעד ףיוא --- ןירג ,םַאטש ןפיוא -- ןיורב ,דרע רעד ףיוא
 יד ןקעמש טנָאקעג ,טקעמשעג לשמ ןימ ַאזַא טָאה ,(+**?ןענעקרעד טינ זדנוא
 יז !לשמ םעד טָא ןופ לשמנ רעד ךָאד ייז ןענייז ?עיצַאלימיסַא ןופ ןענָאעלעמַאכ
 -רָאפער ןייק (טינ) ןליוו רימ, :ןפורעגסיוא טָאה רע ןעוו ,טניימעג ךיוא רע טָאה
 עשידִיי עלַא טרסומעג טָאה רע ןעוו ,טעװענַאשעג ןעד ייז טָאה רע ןוא ?ףעמ
 סע, ןבירשעג טָאה רע ?טגָאזעגנירַא ךיוא ייז טינ ןעד רע טָאה ?ןעגנוריּפורג
 רימ לייוו ,ױזַא ןריובעג ןענייז רימ לייוו ,ןדִיי ןביילב וצ זדנוא רַאפ קינייװ זיא
 רערעדעי זַא ,ןליוו רימ .וו"זַאא םינבר ערעזדנוא לייוו ,וצרעד טניווועג ןענייז
 ,ןעניימ טינ טנַאלימיסַא רעד לָאז !גנוגייצרעביא רעטסעפ טיול ןעלדנאה לָאז
 ,('ב .ש -- רימ ןופ טריצַאּפש) תונלבס סָאד ,טײקמַאודלוד יד רָאנ טציש רע זַא
 ןענייז רימ זַא ,ןסיוו ןלָאז עלַא .וו"זַאא וו"זַאא ןעניימ טינ ןעיורפ ערעזדנוא ןלָאז
 רעזדנוא ,טייהשטנעמ רעזדנוא ,לַאעדיא עכיוה ערעזדנוא רַאפ שפנ רסומ ךיז
 ףיוא טקנוּפ רעקיצנייא רעיירפ ןייק (טינ) זיא דיחי ַאק :רעטייוו ןוא ,(**+*:רסומ

 ,6 'ז ,1 דנַאב ,קעטָאילביב עשידי (*

 .טרָאד (+*

 .9 '} ,טרָאד (***

 ,11 יז ,טרָאד (+"**
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 "עג ַא ףיוא ךיז טײרּפשרַאפ סָאװ ,ץענ רעד ןיא גיוא ןייא זיא רע ,טלעוו רעד

 סגעוו ןייא ןיא זיא שטנעמ ַא .רוד ןייז זיא ץענ יד .דרע רעד ףיוא ץַאלּפ ןסיוו

 דע וניבא םהרבא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,טייק רערעייהעגמוא רעד ןופ עלעגניר ַא

 ,קלָאפ אבהצ טרעהעג רע זַא ,גָאז ךיז ףיוא רָאנ ןָאק רעד .תורודה לכ ףוס

 רעטײרּפשרַאפ רעד ןופ ,ץענ רעד ןופ ןגיוא עלַא טימ גנודניברַאפ טָאה סָאװ

 זיב וניבא םהרבא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,טייק יד טוג ןעק ןוא טלעװ רעד ףיוא

 | ,+*"גָאט ןקיטנייה םעד
 ?עיצַאלימיסַא ןופ טסוג ןוא טסייג םעניא ץלַא סָאד זיא

 ,יד וצ ךיז טדנעװ ץרּפ ןעװו ,טסוג רעדָא טסייג ריא ןיא סע זיא רעדָא

 -שטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ,טשרמולכמ ללכ ןרעסערג ןייא רַאפ ןטעברַא סָאװ

 .ָאד טינ טייהשטנעמ ןייק םויה דע ךָאנ זיא סע, :ייז וצ טנָאז ןוא -- ?טייה

 -רַאפ ,רעקלעפ ענלצנייא ,ןּפורט ענלצנייא ךָאנ ןליּפש עניב סטלעוו רעד ףיוא

 .ָאטנַארעּפסע ןיא טינ ,קויּפַאלָאװ טינ ןביולג רימ .ןענָאיצַאזיליוװיצ ענעדייש

 ןלעװ געוו םעד ףיוא טינ רָאנ ,טייהשטנעמ רעניײמעגלַא רעד וצ ךיוא ןפָאה ריִמ

 קיצנייא ןייק ,ןריולרַאפ טינ טייג עכַארּפש עקיצנייא ןייק ,ריא וצ ןעמוק רימ

 "רעביא -- ןָאיצַאזיליװיצ עקיצנייא ןייק ,ןרעװ טעטכינרַאפ (טינ) ףרַאד קלָאפ

 "ייארַאפ ךיז ןפרַאד ןשטנעמ ענלצנייא טינ; :סיוא טיירש רע ןוא ,(***טקַאהעג

 ןייז ,גָאטײב ןנע דומע ןייז טייז ,קלָאפ םוצ קירוצ טמוק ,רעקלעפ רָאנ ,ןקינ

 ןיא טינ םיא טזָאל ןוא סיורָאפ טינ טפיול רָאנ ,םיא טריפ !טכַאנייב שא דומע

 -- רעדָא ףור ַא סמיובסונ קירנעה ,סנייטשקיד ןעוועג סע זיא ,(***!רבדימ

 יד םיא טָאה רענייק ,סע טסייה .סעצרפ :ןרעפטנע טעוו רענייא רעדעי ?סעצרּפ

 טינ םיא טָאה רענייק ,טריטקיד טינ קעטָאילביב רעשידִיי רעד ןופ םַארגָארּפ

 ;טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןבירשעג ,לָאמ עלַא יװ ,טָאה רע .ןריטקיד טנָאקעג

 סָאװרַאפ זיא .טליפעג ,טכַארטעג טָאה רע יװ ,ױזַא ןבירשעג לָאמ עלַא יו

 טגָאזעג ןבָאה רע לָאז שידִיי ןגעו דָארג זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ רימ ןלָאז

 .זַא ,טלָאװעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ רָאנ ,ןגָאז טלָאװעג טָאה ןילַא רע סָאװ טינ

 ?ןגָאז לָאז רע
 טָאה רענייק .ריפסיוא ןקיניזמוא ַאזַא רַאפ ָאטינ זיא דוסי םוש ןייק ,ןיינ

 זדנוא סָאװ ,סָאד טינ ןעגניווצפיורַא טנָאקעג טינ .,ןעגנוװצעגפיורַא טינ ןצרּפ

 לקיטרַא:םַארגָארּפ ןכיירטסייג םעד ןיא זדנוא זיא סע סָאװ ,סָאד טינ ;טלעפעג

 ןצױַאה םוצ טינ 1891 ןופ

 -עלעב רעשיליוּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא יו .,ךַאז רעקידלושמוא ַאזַא ןיא וליפא

 -ביב עשידִיי יד ןציטש וצ טעטימָאק רעד סָאװ ,סעמעט עשידִיי ףיוא קיטסירט

 ןבָאה טלָאװעג קרַאטש ,תונורכיז סווָאלָאקָאס ןופ סע טעז ןעמ יװ ,טָאה קעטָאיל

 וצ ךיז טסיילפעג טינ ץרּפ טָאה טרּפ םעד טָא ןיא וליפא -- ךובלמַאז םעניא

 -עזרעביא ןייא לכה ךס ןבעגעגניײרַא טָאה רע .ןטַאנעצעמ ענייז ןרעוו ןלעפעג

 סיקסנָאקַא) ענייא ךָאנ ןוא דנַאב ןטשרע םעד ןיא (ָאקשעשזרָא ןופ הילדג) גנוצ

 טָאה רע סָאװ ,דנַאב ןטירד םעניא דָארג תעב ,ןטייווצ םעניא --- (ןיבור הוח

 ,טרַאד (*
 .18--17 יזז ,טרָאד (55)

 .19 'ז ,טרָאד (5**
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 עציטש םוש ןייק םיא רַאפ טָאה רע סָאװ ןוא 1895 ןיא טשרע ןבעגעגסיורַא
 טינ טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,ןגָארקעג טינ רעמ *ינּפ, עשירָאטַאלימיסַא יד ןופ

 ויא ןיילַא ץרּפ זַא ,זיא תמא רעד ,שיליוּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ייווצ רָאנ ,ענייא
 ןופ קרעװ יד טימ םלוע ןשידִיי םעד ןענעקַאב ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג
 ףיוא טרַאװעג טינ רע טָאה טקנוּפ םעד ןיא וליפא זַא ױזַא ,סרעביירש עשיליוּפ
 ..סעיטסעגוס סנצעמע

 -געמ ַא סרעביירש עשידִיי ןבעג וצ גנַאלרַאפ ןייז ןעוועג ךָאד זיא רעפיט
 -ידִיי ןייז טימ םכילע םולש יו ױזַא .ןטייקיעפ ערעייז ןעלקיװטנַא וצ טייקכעל

 ,דניירפדזיוה ןייז טימ רָאטקעּפס .מ ךיוא לייט םוצ ןוא קעטָאילביב-סקלָאפ רעש
 "ידיי רעד ןופ סקּוװ םעד ןסיוא ןעוועג קעטָאילביב רעשידִיי ןייז טימ ץרּפ זיא
 .ןסַאמ עשידִיי ןשיװצ גנודליב ןטײרּפשרַאפ סָאד רָאנ טינ ,רוטַארעטיל רעש
 ןעוועג טלָאמעד ןגיוא ענייז ןיא זיא *ןָאגרַאשז, סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע ןוא
 טינ טרעוו ןייז סָאד טָאה ןגיוא סעצרּפ ןיא ,טרַאװנגעק רעד ןופ ךַארּפש יד רָאנ
 ,ייז ןזומ ,ןבעל --- שידִיי ףיוא רוטַארעטיל יד ןוא שידִיי דלַאב יװ .טרענימרַאפ

 קנַאדעג רעשימַאניד ןייז .גנוניימ סעצרּפ טיול ,ןסקַאװ ,טבעל סטָאװ ,ץלַא יו
 ,טרעווילגרַאפ זיא סָאװ ,ךַאז עקידעבעל ַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה

 וצ ןוא ןעילב וצ קיעפ ןייז ,ןבעל עקימורַא עצנַאג סָאד יוװ ,יז זומ --- ,יז טבעל
 רָאנ ןעמעוו קעטָאילביב רעשידִיי ןייז וצ ןגיוצעגוצ ץרּפ טָאה .טכורפ ןעגנערב
 (ןוא) רָאטקעּפס ןעו ,טייצ רעד ןיא,; ..טנגוי רעד ןופ -- טנעקעג טָאה רע
 סעקינרָאבס ערעייז וצ ,ןירָאג .בה טביירש ,ןטָארטעגוצ ןענייז םכילע םולש
 ןופ ףליה רעד טימ רוטַארעטיל עיינ ַא ןפַאש וצ קעוצ םעד טימ (רעכיבלמַאז)

 -עטיל רעד רַאפ ןָאטעגפיוא רעמ ךס ַא ץרּפ טָאה ,ןטנַאלַאט עטסּוװַאב ערעזדנוא

 עטסּוװַאבמוא ןוא עגנוי טימ ןבעגעגּפָא רעמ ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רוטַאר
 -ַאב ןייק ןעניפעג וצ טינ טעמכ זיא קעטָאילביב עשידִיי ןייז ןיא ...רעביירש
 -רַאטימ רעקיצנייא רעד .(*?רעגנַאפנָא ץלַא ,גרַאװגנוי ץלַא --- רעביירש ןטסּוװ

 טלָאמעד ןיא סָאװ ,ןײלַא ןצרּפ ץוח ַא ,קעטַאילביב רעשידִַיי רעד ןופ רעטעב

 ,ץנימ 'רד .,ןיוועל ןושרג 'רד .ןָאזעניד בקעי -- ןעוועג זיא ,טסוװװַאב ןיוש ןעוועג
 ,סרעגנַאפנָא ןעוועג ןענייז ןײטשדלָאג ַאזָאר ןוא אלעבאזיא ,קילגסָארג המלש

 "ןב) ןָאסנויצ .ש ךיוא רשפא ןוא קנערפ .נ .ע ,יקטדָארָאגַאז .ח .י ,וזמג ,ל/,י
 ןענייז וצרעד ,שיערבעה טּפיױהרעד רעבָא ,ןבירשעג רעִירפ ןיֹוש ןבָאה (ןויצ
 ןעוועג זיא טנַאקַאב טינרָאג .טנַאקַאב קיצניװ ןוא גנוי רָאג ךָאנ ןעוועג ייז ךיוא
 סָאװ ,זיא רעבִא עטסקיטכיװ סָאד .(ןירָאג .ב רעקידרעטעּפש רעד) ָאדיוג קחצי
 יד רָאנ טינ טעכברַאעגטימ ןבָאה קעטָאילביב עשידִיי דנעב ייווצ עטשרע יד ןיא
 ןעאוהי טריטויבעד טרָאד ןבָאה סע -- ,סנירעביירש ןוא סרעכיירש עטנַאמרעד
 -עּפש --- ייווצ עקיזָאד יד ןופ רעדיל עטשרע יד .ןיא ןיוש .ןעזייר םהרבא ןוא
 -נוא רעפיט רעד טליפעג ךיז טָאה ,ןטעָאּפ -- ענערָאװעג טמירַאב ױזַא רעט
 טינ ןצרּפ סָאד טָאה ךָאד ןוא -- ,ןדייב ייז ןשיווצ ןעוועג זיא סָאװ ,דיישרעט
 זיא סע טיירב יו ,בגא ,סָאד טזייו .רעדיל סנדייב ערעייז ןקורד וצ טרעטשעג
 "ןעיידיא יד .קעטַאילביב רעשידִי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ףיוא קוק ןייז ןעוועג -

 "עד ,טפנוקוצ ,"דנַאלסור ןיא לרוטַארעטיל עשינָאגרַאשז עיינ יד, ,ןירָאג .ב (*

 .12 'ז ,1894 רעבמעצ
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 רעבָא קיטכיוו רעקיצניװ טינ ,קיטכיוו םיא רַאפ ןעוועג זיא דיל ַא ןופ ץנעדנעט
 .טרעוו רעשיטעָאּפ ןייז ןעוועג זיא

 רוטַארעטיל רעד ןופ עדרעוו רעד רַאפ ךיוא -- טרעוװ ןרַאפ רָאנ טינ ןוא
 -סערָאק רעד ןופ סע טעז ןעמ .טגרָאזעג טלָאמעד ןיוש רע טָאה שידַיי ףיוא
 .קעטָאילביב רעשידִַי רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ ,ץנעדנַאּפ
 סגורפ .ש ןופ גנוצעזרעביא ןַא טקישעגוצ םיא טָאה ןַאלּפַאק ףסוי דוד ַא רענייא
 ןַא םענייז טימ ןטיברַאפ ,בגא ,טָאה ץרּפ סָאװ ,גנוצעזרעביא ןַא) *סוכ רעד;
 יו רעטסומ ַא ןזייוו קידנלעוו יוװ ױזַא ,ךיל סגורפ ןופ חסונ-שידִיי םענעגייא
 -רעביא רעד טָאה ייברעד ,(שידִיי ףיוא שיסור ןופ ךַאז ןימ ַאזַא ןצעזוצרעביא
 "עזרעביא רעד רעטנוא ןעמָאנ ןייז ןענעמתח טלָאװעג טינ ,טזייוו סע יװ ,רעצעז
 סָאװ ,יד ןופ .קיטיינ זיא טפירשרעטנוא יד; -- זַא ,ץרּפ םיא טביירש .גנוצ
 ,ףליהטימ ןייק ןָא טינ רימ ןעמענ ,קלָאפ ןרַאפ טעברַא רעייז טימ ךיז ןטלַאהַאב

 -ַאב טינ רעבָא ,="טרעלקעגפיוא ןייז ןזומ םינָאדװעסּפ ַא ןופ ןוויטָאמ ערעדנַא
 קיצניװ ןעוועג זיא ,קלָאפ ןרַאפ טביירש ןעמ סָאװ ,"ןָאגרַאשז, ןטימ ךיז ןטלַאה

 רעירפ ןוא ,וטפיוא ןוויטיזָאּפ ַא סעּפע טימ ןעמוק טזומעג טָאה ןעמ .ןצרּפ רַאפ
 עגנוי ,טכיל טימ יװ ,טכוזעג ןיוש טלָאמעד טָאה ץרּפ .טנַאלַאט טימ -- ץלַא ןופ

 ,קלַאפ דוד ַא רענייא טָאה .(**ןענרעל וצ ייז ןעוועג טיירג זיא רע ןוא ,ןטנַאלַאט
 ןעוװעג טינ זיא סָאװ ,דיל ַא טקישעגוצ םיא ,שטשָאמַאז ןופ ריע ןב ַא רענייז
 זיא דיל םענופ רעקישוצ רעד סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ ,ןרעו וצ טקורדעג טרעוו
 עצנַאג ַא ץרּפ םיא טביירש (רַאּפרעד עקַאט רשפא רעדָא) לגנַיי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג
 ףרעװ טקורדעג טינ ןָאק דיל ןייז סָאװרַאּפ ,ןייטשרַאפ וצ םיא טיג ןוא הליגמ
 ןייד ןיא זיא ,ליפעג ןעמערַאוו ַא (שיערבעה ףיוא) םיא רע טביירש ,ץוח ַא;
 ,טעָאּפ רעתמא ןַא ןוא ,"ויטָאמ רעיינ ןייק טינ ןוא טייקנייש ןייק ָאטינ דיל
 ןקרַאטש ןייק ןכַאמ טינ שרעדנַא ןָאק ,טנעדנַאּפסערָאק ןגנוי ןייז טימ רע טלענק
 רעדָא ,ליפעג ײנ ַא סעּפע סיוא טקירד/ רע רָאנ ןדייס רענעייל יד ףיוא םשור
 -גביוהרעד עקיטסייג רעדנוזַאב ַא סעּפע טיג רע רעדָא ,םערָאפ עיינ ַא טפַאש רע
 -- טײקמערַאװ ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ רע רעדָא ,(חורה תואשנתה) טייק
 ,(++*"יפויה ךרעב) טייקנייש ןופ ןעניז םעניא ץלַא ןוא

 רָאנ טינ ,ןייש ןייז טפרַאדעג ,ןצרּפ טיול ,טָאה קרעװ שירָארעטיל שידִיי ַא
 .ןעניז ןשירערעלקפיוא םעניא ךעלצינ

 ,ךעלצינ ןייז טזומעג טָאה ןעמונעג ןצנַאג ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד רעבָא
 טָאה .גנודליב ;ןבירשעגנָא ןייז טפרַאדעג טָאה ןָאפ ריא ףיוא .ןייש רָאנ טינ
 קעטָאילביב רעשידִיי רעד ןיא טקוודעג ,רעדיל ןוא קיטסירטעלעב ץוח ַא ,ץרּפ
 עשיטירק-שירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ,עשיטסיצילבוּפ ךיוא

 ,59 'ז ,1944 ,קרָאײװינ ,סעדער ןוא ןוירב (*
 ףיוא) רע טביירש ,1890 ןיא ,(ןיֹרָאג .ב) ןָאדױג קחצי וצ ווירב ַא ןיא (+*

 ,טנַאלַאט ַא טימ ,רעגנַאפנָא ןַא ןַאמ ןגנוי ַא יו רָאפ ךייא ךיז לעטש ךיא ,, :(שיסור
 ןבעגרעטנוא ןלעוו טינ ךיז רעטעּפש טעװ סָאװ ןוא ןעלקיװטנַא ןיא ךיז טלַאה סָאװ
 קרַאטש ןרעו טינ טעװ טנַאלַאט רעד ןענַאװ זיב רעבָא ,ןרָאטקַאדער ןופ רוזנעצ רעד
 "וינ ,סעדער ןוא ווירב) "?ןייז וצ ךיױדמ לסיב א ךייא ערעטלע טביולרעד -- ,גונעג
 .(טרָאד יו שרעדנַא לסיב ַא ָאד זיא גנוצעזרעביא יד .164 'ז ,1944 ,קרָאי

 51 '/ ,עבַאגסױא רענליו ,טרָאד (***
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 רעדיל בור סָאד יװ ױֹזַא ,ןעלקיטרַא יד ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעלקיטרַא

 ,טכעלטנפערַאפ קעטָאילביב רעשידַי רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןוא
 ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל תעב רעבָא ןעּפ רענעגייא ןייז ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 .רעלוּפָאּפ א ,טסיצילבוּפ ַא יװ רע טָאה ,טקורדעג טַאהעג רעירפ ןיוש רע טָאה
 -ביב רעשידַי רעד ןיא טריטויבעד רעקיטירק ןוא רעביירש רעכעלטּפַאשנסיװ
 ,ןענייז ןטיבעג עשירַארעטיל עיינ יד ףיוא ןטעברַא-שידַיי ענייז ןוא ,(*קעטָאיל
 "עלייצרעד ענייז יו ,שירפ ןוא יינ ױזַא טקנוּפ ןעוועג ,ןעמַאנסיױוא עניילק טימ
 קידעבעל ןוא שירפ ןכַאמ וצ ןזיװַאב טָאה רע .ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ןוא עשיר
 -גיוָארּפ וצ ןוא שידָאמ-טלַא לסיב ַא ,(**"ןענָאיסעּפָארּפ; יװ עמעט ַאזַא וליפא
 ,קעטַאילביב רעשידיי רעד ןופ סעינעצער יד טציא ןעגנילק שימעלָאּפ-לעיצ

 ,טריזנעצער טָאה ץרפ סָאװ ,ךעלכיב יד זַא ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ רעבָא
 ,קידלטעטשניילק ןוא שידָאמ:טלַא רעמ ךס ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז

 -סיצילבוּפ ןייז ןעוועג זיא לעניגירַא ןוא טנַאסערעטניא ךעלטנייוועגרעסיוא
 רענעייל רעד יו ,ןבָאה האנה ךיוא טציא ךָאנ ןעמ ןָאק "גנודליב; ןופ ,קיט
 .טכַארבעג דעירפ ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַאטיצ עכעלטע יד ןופ ןעז טנָאקעג טָאה
 טדערעג טינ ןיוש .עטכישעג ןגעוו ןופ ןלייט ןגעװ קיטכיר זיא ענעגייא סָאד
 ..עזייר-ץניווָארּפ ַא ופ רעדליב עשיטסירטעלעב-בלַאה עכיײרטלַאהניא יד ןגעוו

 ַא יװ טירט עטשרע ענייז ןיוש סָאװ ,ןרעדנּוװ טינ רָאג ךיז ףרַאד ןעמ ןוא
 ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ .טסיירד יױזַא ןוא רעכיז ױזַא ןעוועג ןענייז טסיצילבוּפ
 "רעד -ןבעל ןיא ךייר ,רָאי קיצרעפ וצ בורק ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא רע זַא
 | ,טעדליבעג קיטייזליפ ןוא גנורַאפ

 וליפא ןוא) עיצנעגילעטניא עשידיי-שיליוּפ יד טָאה רַאפרעד עקַאט רעבָא
 קעטָאילביב עשידִיי יד ןטלַאהעג (וָאלָאקָאס םוחנ יװ רעריא רעיײטשרָאפ ַאזַא
 רעשידַיי, רעד ןעוועג זיא ךַארּפש ריא זַא דלַאב יוװ .סוסקול ןסיורג וצ ַא רַאפ
 ,ןכירק טינ ןוא ןסָאמקלָאפ יד רַאפ טמיטשַאב ןייז טפרַאדעג יז טָאה ,"ןָאגרַאשז
 -יל "שידיי רעכעלטינשכרוד רעד .רעטצנעפ עכיוה לערוטלוק יד ןיא ,ץרּפ יו

 סעצרּפ רַאפ זיולב טינ טיירגעגוצ גונעג ךָאנ ןעוועג טינ עקַאט תמאב זיא רענע
 ,רעכיבלמַאז עקיגָאװ ןוא עטסנרע ענױזַא רַאפ ללכב רָאנ ,ןביירש טרָאס ?ןכיוה;
 -סקלָאפ עשידִַײ, סמכילש םולש וליפא רעדָא *קעטָאילביב עשידִיי, סעצרּפ יוװ
 טינ טָאה דנעב ייוצ יו רעמ סָאװרַאפ הביס עתמא יד זיא סָאד ."קעטָאילביב
 עזעידיי סעצרּפ ,רעטייוצ רעד טינ ןוא רעטשרע רעד טינ ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב
 עששידיי סמכילע םולש יוװ ,ןרָאװעג טיירּפשרַאפ רעקיצניוװ ךָאנ זיא קעטָאילבינ
 ןָאדיױג .י וצ ווירב ַא ןיא ץרּפ טביירש ,קעטָאילביב יד; ...קעטָאילביב-סקלָאפ
 טָאה קעטַאילביב יד, ,(***"?ןוט ןעמ לָאז סָאװ .טינ טעמכ טייג -- ,1892 ןיא
 ןיא ךַאז עקיבלעז יד רעביא רע טרזח ,"רעמענּפָא ןייק ןענופעג טינ טציא זיב
 ןבעל ןוא רוטַארעטיל וצ לקיטרַא-ריפניירַא ןייז ןיא ןוא .(+=**ןענָאזעניד וצ ווירב ַא

 ,טקורדעג טינ שטָאכ ,ןבירשעג ןֹרָאא רע70 יד ןיא ךָאנ רע טָאה שיערבעה ףױא (*
 ךי יבתכ. סרענזױלק .א .י עז .ןעלקיטרַא עשיטירקירוטַארעטיל ןוא עשיטסיצילבוּפ
 .265 '1 ,2 טפעה ,1951 ,"תונוילג, ןיא "ץרפ לש עודי יתלב

 ,1 דנַאב ,קעטָאילביב עשידיי ,"ןענָאיסעפָארּפ רעביא , (**
 ,167 'ז ,עּבַאגסױא רעקרָאיינ ,סעדער ןוא ןוירב (***

 ,113 1 ,טרָאד (פ5פ5*
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 ןבעגוצסױרַא טרעהעגפיוא טָאה רע סָאװרַאפ ,תוביס יד ןשיוװצ רע טָאה ,4
 טָאה סע; סָאװ ,טקַאפ םעד טנָאמרעד לָאמ ַא רעדיו ,קעטָאילביב עשידִי יד
 יז רַאפ טלָאצעג ןוא -- הריפצה ןיא ןסנָאנַא טקורדעג טָאה רע ."טלעג טלעפעג
 טינ -- רעבָא ,ןפלָאהעג לסיב ַא טָאה סָאד .(*ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא טימ
 : ,לסיב ַא יו רעמ

 -עב םייב סָאװ ,קעטַאילביב רעשידִיי רעד ןופ לַאפכרוד רעלעיצנַאניפ רעד

 רעייז טכַאמעג ןצרּפ ףיוא טָאה -- ,*"ןעמונעגסיוא דָארג יז טָאה םלוע ןרעס

 םעד ןיא טקיטיינעג ,טושּפ ,ךיז רע טָאה ,ןעמעלַא ץוח ַא .קורדנייא ןרעווש ַא

 טַאהעג ןבָאה ןלָאז רעכיבלמַאז יז ןעוו ,טַאהעג טלָאװ רע סָאװ ,הסנכה לסיב

 רעד ןיא ןגָארקעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,תוריכש עניילק יד ,סרעמענּפָא רעמ

 ןעוועג טינ טייו םיא זיא ,(רָאי ַא לבור 500 יװ רעמ טינ 1895 זיב) ענימג

 ןיא ןָאדױג .י וצ רע טביירש ,טלעג םעד רָאפ; ..האצוה רעד ףיוא גונעג

 ןיב ךיא, ,(**"רָאג זיב קיטיינ ןעוועג זיא סע :ךייא קנַאד ןסיורג ַא ,2

 ..הפגמ רעד תעב עמערָא יד ןפלעה וצ רַאטערקעס ןרַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ,הסנרּפ וצ גנורּפשוצ ַא ,ןענָאזעניד וצ רע טביירש ,ןבָאה ךיא לעװ ןופרעד

 טָאה הפגמ יד ןפמעקַאב וצ טעטימָאק רעד ,(*+**"עשַאק ףיוא רעסַאװ םוצ ץלַאז
 ,(5+װ+*רעלָאכ ןגעוו ,רוׂשָארב ַא --- טעברַא עשירַארעטיל ַא טלעטשַאב ןצרּפ ייב

 ,םורַא םישדח ייווצ ןיא/, ...ןרָאװעג רעכעב טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא הכרעמ ןייז

 ןוא ,טלעג -הריד ןלָאצַאב ךיא ףרַאד ,ןענָאזעניד וצ ווירב ַא ןיא רע טביירש
 ,זיא ףוס רעד, ,(**----,,?ןייז טינ טעוװ ןוא ַאטינ זיא טלעג ןגירק וצ ןענַאװ ןופ

 זיא סטוג ןייק ,ָאטשינ זיא סעיינ ןייק זַא ,ווירב ןקיבלעז םעד ןיא רימ ןענעייל
 ףיוא גנונעפָאה ןייק ָאטשינ ךיוא זיא'ס ןוא ,ָאטשינ תומחנו תועושי ןייק ,ָאטשינ

 ןיא ןענָאזעניד רע טביירש ,טרעגנוהעג טינ ךָאנ בָאה ךיא? ..."טפנוקוצ רעד

 .178 'ז ,טרָאד (*

 ,109 'ז ,טֹרָאד (+*

 יי ,164 יז ,טרָאד (***
 -וקַאד סיקצַאש 'רד רתוס ,בגא ,זיא גנולייטטימ עקיזָאד יד ,172 יז ,טרָאד (ו

 םענוטפ רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא ָאלָאקָאס רָאנ ,ץרפ טינ זא ,גנורעלקרעד רעטריטנעמ
 יװצ ןעװעג ןעניז רשפא .(77 'ז ,1946 ,רעטעלביָאװיי טעטימָאק ערעלָאכײטנַא
 | ?ןרַאטערקעס

 1892 ,עשרַאװ ,ץרּפ .ל .י ןופ ער"ילח ןופ טינ טברַאטש ,טינ ליװ סע רעװ ,,(55* **
 ןשידיי רעױשרַאװ ןופ ןבעגעגסיורעה ,(1892 רעבמעווָאנ ןט18 :שינעביולרעדירוזנעיצ)
 ןרָאװעג טריסנַאניפ ןיא טעטימָאק םענופ טעברַא יד ..?ער-ילח ןגעג טעטימָאק-ספליה
 ןרָאװעג טקורדעג רושָארב יד זיא טנַאה רעטירב ןייז קנַאדַא ןוא ,ךָאלב ןַאי ןופ
 -- לּבור 250 ןגָארקעג טעברַא ןייז רַאפ טָאה ץרפ ןוא ,ןרַאלּפמעזקע טנזיױט 15 ןיא
 -נַאקַאבמוא רעד :יקצַאש .י 'רד) טייצ רענעי רַאפ רַארָאנָאה רעקידנטיידאב ץנַאג ַא
 טינ זא ,ןבירשעגנָא טוג ױזַא ,בגא ,זיא רושָארב יד .(1945 ילֹוי ,טפנוקוצ ,"ץרּפ רעט
 טציא ךָאנ יז טלָאװ ,טרעטלערַאפ ןענייז סָאװ ,םיטרּפ ענעי רעדָא יד ףיוא טקוקעג
 -עטיל רעכעלטפַאשנסיװירעלוּפַאּפ ןופ רעטסומ ַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאכ טנָאקעג ךיוא
 ָאװי ןיא טעבֹרַא סיקצינלעמכ .מ 'רד עז גנוטיידַאב ריא ןגעװו .שידיי ףיוא רוטַאר
 : ,152--146 'זז ,1946 טטברַאה ,(ךוב ץרפ) רעטעלב

 ,113 'ז ,סעדער ךןוא ןוירב (555***
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 ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ לעװ ךיא ,טייצ רעקיבלעז רעד ןופ ווירב רעדנַא ןַא

 | (*"ןרעגנוה
 רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא רעדיוװו ןיוש גנַאל זיא רע ןעו ,1895 ןיא

 (דנַאב רעטיױד ,קעטָאילביב עשידַי ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל ,ךעלטעלב-בוט-םוי)
 טביירש ,בצמ ןיימ, :ענַאל רעלעירעטַאמ ןייז ףיוא ץלַא ךָאנ ךיז רע טגָאלק

 ןָא םיא טפור רע יװ ,"רעדורב, רעדָא דניירפ ןטסעב ןייז ,ןענַאזעניד וצ רע
 ,(+="ליטשינ ןוא ןגָאלשעג זיא הסנרּפ יד ,רעטכעלש ַא זיא -- ,ווירב יד ןיא
 ןוא ּפָאק ןרעביא ךיא ןיב טקידלושרַאפ/ :(ווירב ןקיבלעז םעד ןיא) דעטייוו ןוא

 רעד ןוא ,ןעלסקעוו ןניירשוצרעטנוא טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז בָאה'כ ,לכש ןרעביא

 .."הסיפת ןיא ןייז טעו רעניימ ףוס

 םוצ ןרעדנע רשפא טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,רענעלּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ
 ןצרּפ ןבעגוצרעביא 1892 ןיא ןַאלּפ סָאדיױג .י ןופ --- םיאנת-סנבעל ענייז ןרעטעב
 טריטקעיָארּפ טָאה סע סָאװ ,גַאלרַאפ ןשיערבעה ַא סעּפע ןופ גנוריטקַאדער יד
 יז ןַא ,ןַאלּפ ןסיורג רָאג סנָאזעניד ןופ ךיוא יו ,(+=*ענליוו ןיא דיי א רענייא
 רע .ןרָאװעג טינ טשינרָאג זיא -- (+***עניטנעגרַא ןייק ןרעדנַאװסיױא עדייב ןלָאז
 ןייז ייב ךיז ןטעב ןייא ןיא טלַאה רע זַא ,טכעלש ױזַא טלָאמעד ךיז טליפ

 ּוװ ,וועיק ןזָאלרַאפ לָאז רע זַא ,ןענָאזעניד "רעדורב,, ןייז ,דניירפ ןטסמיטניא
 ,טנלע ןוא םַאזניא זיא רע .עשרַאװ ןייק םיא וצ ןעמוק ןוא ,ךיז טגָאלּפ רע
 ףיוא ןעיטש סָאװ ,םיליכשמ רעװעשרַאװ יד; :טבירש רע .םעֹרָא רָאנ טינ
 םעד יו טנייפ ךימ ןבָאה ,וועיק ןיא םיליכשמ יד יו הגרדמ רעקיבלעז רעד

 יז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,רימ ןצ האנש רעייז ןטלַאהַאב ייז ביוא ;טיוט
 יד טא ןופ האניש יד האנה רימ טוט סע .לגניצ ןפרַאש ןיימ רַאפ ארומ ןבָאה
 טלָאוװכ .לגניצ ןפרַאש ןיימ רַאפ ןבָאה ארומ רעייז האנה רימ טוט סע ,םיעשד
 םיפנוח ןופ גנורערַאפ יד ,תושפנ עסואימ ןופ עביל יד ןייז לבוס טנָאקעג טינ

 "שנימג, רעד ןופ הביבס רעשירָאטַאלימיסַא-שידיסח רעד ןיא ,(66++**"םישּפט ןוא
 טָאה רע ןֹוא ,הביבס רעשיליכשמ רעד ןיא יו ,רעסעב טינ טליפעג ךיז רע טָאה
 ןושרג טלייצרעד ,"עיסימיד ַא חוכמ קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמורַא ךיז קידנעטש,
 -עגניײרַא םיא וצ ןיב ךיא ןעוו ,רעטייוו רע טלייצרעד ,לָאמ סעדעי, ,(5+*++*ןיוועל

 רימ רע טגעלפ -- טפָא רעייז ןוט סע געלפ ךיא -- ענימג רעד ןיא ןלַאפ
 טָאה ןוא ,ןדייל טנָאקעג טינ טָאה רע עכלעוו ,ןעניױשרַאּפ עסיוועג ףיוא ןזייוו
 -טימעג ןייז ,ללכה ,(6******"סיתב ילעב עניימ ןענייז סָאד טָא :שינָאריא טגָאזעג

 ,185 'ז ,טרָאד (*
 וירב רעטריטַאד-טינ רעקיזָאד רעד לָאז ליזימ ןמחנ טול .189 '/ ,טרָאד (**

 ,סױרַא ןיוש טלָאמעד ןענייז סע .תועט ַא זיא סָאד רעכָא ,1994 רָאי םענופ ןעמַאטש
 טנָאקעג טינ סע טָאה -- ךעלטעלביבוט םוי ןעצ ,אפוג וירב םענופ סע טעז ןעמ יװ
 ,1895 גנילירפ-ברע יװ רעירפ ןייז

 ,165--164 '/ז ,טרָאד (***
 -נעגרַא וצ גנויצַאב סעצרּפ .ל .י, :יקסנַאשזָאר .ש ךיוא עז .182 יז ,טְרָאָד (6***

 | .126--117 יזז ,1 'כ ,רעטעלביַאװי רעניטנעגרַא ןיא ?עניט
 ,184 '/ ,טרָאד (פפ*י*
 ,47 'ז ,1919 ,עשרַאֹוו ,תונורכיז לסיב ַא -- ץרפ (******
 ,48 7 ,טרָאד 59 טא 8
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 -כעלעג ַא זיא'ס; ...בצמ רעלעירעטַאמ ןייז יו ,רעסעב טינ ןעוועג זיא דנַאטשוצ
 ןוא ןטסיירט ךיד לָאז ךיא טסטעב וד ןעוו ,ןענָאזעיד וצ רע טביירש ,רעט
 ,טגָאצרַאפ זיא המשנ ענעגייא ןיימ זַא ,ןטסיירט (ךיד) ךיא ןָאק יװ .ןקיטומרעד
 ףיוא ביג'כ ,.(*"ןצרַאה ןיא םערָאװ א רימ טעשטָאט ,ןכַאל ןּפיל עניימ תעב ןוא
 ןיא יינש ןסַאּפ יד ןוא ,לעג ןוא ןירג זיא םינּפ ןיימ ןוא לגיּפש ןיא קוק ַא ךיז
 טימ רעמ טינ ךיז רבח ךיא ..רעטיירב ןוא רעטיירב ץלַא ןרעוו רָאה עניימ
 עקידהזה-םלוע יד ןופ רענייא ןייק ןוא ,'םישנה ןיב חרוא רבכ הז יל לדחי) ןעיורפ
 רימ סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד -- ,רימ רַאפ רעמ טינ טריטסיסקע סנגינעגרַאפ
 םענייז ןיא רימ ןעניפעג יודוו עכעלנע ןַא ,(**?רוטַארעטיל -- זיא ,ןבילבעג זיא
 םענעי ןיא רע טבירש ,רימ רַאפ זיא רוטַארעטיל יד, :ווירב ןקידרעירפ ַא
 וא ךימ טרוכישרַאפ סָאװ ,סוכ ַא ,גנוטער ןופ זיוה ַא ,טלקמ ריע ןַא ,ווירב
 .***החכשלו ןורכשל יסוכ תנמ') ץלַא ןָא ןסעגרַאפ ךימ טכַאמ

 רעמ ץלַא ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא טניפעג רע גנוקידירפַאב רעקיצניװ סָאװ = |
 עקידרעלרפ יד ןיא ןעזעג סע ןבָאה רימ .רוטַארעטיל טימ ךיז רע טרוכישרַאפ
 ,(+=*רעביא סע ךיז טרוח טציא .עטכישעג-טנבעל ןייז ןופ ךעלטיּפַאק

 ,185 'ז ,סעדער ןוא ווירב (*
 ,190 '| ,טרָאד (**
 ,186 יז ,טרָאד (***
 רע ןעו ,ןטקַאפ ערעדנַא ןוא עיגָאלָאנָארכ יד טרירָאנגיא ליזימ ןמחנ (י5**

 ענג ַא ןצֹרּפ ייב טמוק טייקטרינגיזער ןוא טייקדימ ןופ רָאי רָאּפ יד ךָאנ, ;טביירש
 .ל7 .) "זיורבפיוא ןשירעפעש (ןוא םערוטשפיוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טייצ ַא ,טייצ
 ןוא טייקדימ, ןופ ןכורבסיוא יד .(159 יז ,1943 ,קרָאיײװינ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ץרפ
 . ףיוא יו ,1892 ףוס ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,וירב ןיא ףיז ןעניפעג "טייקטרינגיזער
 שירַארעטיל טָאה רע ."זיורבפיוא ןשירעפעש , ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא דָאֹרג -- 1895 ןיא
 קרַאטש ױזַא רע טָאה ןבעל ןכעלנעזרעפ ןייז ןיא סָאװ ,רַאטרעד אקווד "טזיורבעגפיוא,
 ,"טייקטרינגיזער ןוא טייקדימ ,, ןופ ןטילעג
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 ךעלטעלב:גבוט'-םוי יד ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל

 טלַאהניא-סנבעל לופ סעצרּפ רוטַארעטיל יד טרעװ רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ
 עשירַארעטיל עצנַאג ןייז ךיא ןיימ ,*רוטַארעטילק גָאז ךיא ןעוו ןוא .טלַאהנָא ןוא
 טלַאה 1889 טניז ,ײרעבעגסױרַא ןוא טפַאשרָאטקַאדער ןסָאלשעגניײא ,טעטיװיטקַא
 ןווורּפ ןייא ןיא --- סעבַאגסױא עשירַארעטיל ןופ רענעלּפ ןכַאמ ןייא ןיא ץרּפ
 עכעלטפעשעג ַא יו זיא קעטַָאילביב עשידִײ יד .רענעלּפ יד טָא ןכעלקריוװרַאפ
 וצרעד ,?סרעמענּפָא גונעג ןעוועג טינ ןענייז סע -- ןעגנולעג טינ גנומענרעטנוא
 -ענַאלּפ .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא דנַאב ןטייווצ ןכָאנ ךיילג עידיסבוס יד זיא ךָאנ
 ףיוא -- קעטַאילביב עשידִיי יד ןבעגוצסױרַא רעטייוו ןגעווטסעד ןופ ץרּפ טעוװ
 ווירב ַא ןיא רע טביירש ,ןלעטשנעמַאווצ ןָא בייה ךיאק :ןובשח םענעגייא ןייֵז
 םיא טגנילעג 1895 ןיא טשרע .,"2לײיט ןטירד םעד ,1892 ףוס ,ןענָאזעניד וצ
 עטניילרַאפ טימ טינ לייוורעד טציז רֶע רעבָא ,דנַאב ןטירד םעד טָא ןקורדוצּפָא
 טמוק סע ןעוו ,ןפלָאהַאבמוא זויא רע ,תמא .סעבַאגסױא עיינ וצ טיירג רע .טנעה
 רַאפ הדומ ךיז רע זיא ,ריד ןָא; :טעברַא רֶעֹד ןופ טייז רעשיטקַארּפ רעד וצ
 ,(וועיק ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאזעניד) ."ןוט וצ סָאװ טינ ךיא סייוו ,ןענָאזעניד
 ןשיווצ ןעניפעג וצ טפָאהעג ייז רע טָאה רעלרפ .סרעפלעהטימ ערעדנַא ץרּפ טכוז
 טבייה ,ּפָא לענש ךיז ןליק יז זַא ,ןעזעגנייא .סרעוט-ללכ עשידִיי עטריזינָאלָאּפ יד
 ןטנעדוטס עקידנביירש-שידַיי ןוא עקידנדייר-שידַיי טימ ןרבח וצ ךיז ןָא רע
 -שיליוּפ ןייק טינ ןעוועג בור סָאד ןענייז סָאד .טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ
 רעטנוא ,ךיז ייז ןריזינַאגרָא 1892 ףוס .?סעקַאװטיל, רָאנ ,טיילעגנוי עשידִיי
 ןבעגוצסױרַא; ןעוועג ןיא ליצ ריא סָאװ ,עּפורג ַא ןיא ,טּפַאשרעריפ סעצרּפ
 -- ,קלָאפ םוצ גנודליב ןגָארט ןלָאז סָאװ ,ךעלכיב עכעלטפַאשנסיוװ-רעלוּפָאּפ
 -ביב עשידִיי דנַאב ןטשרע ןייז ןיא טרימַאלקָארּפ טָאה ץרּפ סָאװ ,גנודליב יד
 ןייק קירוצ טמוק סֶע זיב סױרַא טינ ןופרעד טמוק ךַאז ןייק רעבָא ,(*קעטָאיל
 עשידִיי עפורג עניילק ַא ּוװ ,ןיוו ןופ ןיהַא טמוק רע .יקסניּפ דוד -- עשרַאװ
 סָאװ ,יד וצ ךעלנע ןעוװעג ןענייז סָאװ ,ןליצ טלעטשעג ךיז טָאה (י*ןטנעדוטס

 .2321 'ז ,1945 יימ ,טפנוקוצ יד ,?ףעלטעלב-כוטימוי ןופ עטכישעג, ,יקסניּפ דוד (*
 ןוא ("רחוס ַא,) ץיוורוה .ד .ח טרעהעג ,ןיקסניּפ ץוח ַא ,ןבָאה עּפורג רעד ןַא (5+

 ,טרָאד עז .(ץנוק ןלרַאשט רָאסעּפַארּפ רענַאקירעמא רעקידרעטעּפש) יצֹוק םייה

223 



 רעד ,יקטניּפ .ןטנעדוטס עשידִיי רעװעשרַאװ טריטוקסיד ןצרּפ טימ ןבָאה סע
 עשרַאװ ןיא ךיז טדניברַאפ ,עפורג רעשיטנעדוטס רעניוו רעד ןופ רעייטשרָאפ
 יז ןדנירג םענייאניא עלַא .דניירפ *עשימעדַאקַא; עגנוי ענייז ןוא ןצרּפ טימ
 -גיּפ דוד) ןכַאז ייווצ יו רעמ ."ןבַאגסױא סעצרּפ ,ל .יא ןעמָאנ ןטימ גַאלרַאפ ַא
 (ןפַא יד לכיב ךעלטּפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ ןייז ןוא המלש 'ר גנולייצרעד סיקס

 ןסעּפע ךָאנ רעבָא ףיוא טוט רע .ןכעגוצסױרַא טינ רָאג גַאלרַאפ רעד טזיײװַאב
 יד רע טקיטסעפַאב ,ךעלכיב ייוצ יד טכעלטנפערַאפ רע סָאװ ,םעד ץוח ַא

 ןיא קרַאטש ױזַא ךיז טקיטיינ רעכלעוו ,ןצרּפ ןוא ןיקסניּפ ןשיװצ טפַאשדניירפ
 יקסניּפ ,טפַאשרעטעברַאטימ רעשיטסַאיזװטנע ןוא רעשיגרענע סדניירפ ןגנוי ןייז
 -קעּפס יכדרמ רענעלּפ עשירַארעטיל סעצרּפ ןוא ענייז טימ טריסערעטניארַאפ
 .ןבעל ןוא רוטַארעטיל ךובלמַאז סָאד סױרַא ייז ןביג םענייאניא עלַא ןוא ,ןרָאט

 טָא ןיא לקיטרַא-ריפניירַא ןייז ןָא ץרּפ טבייה --- ןגייווש רָאי ייווצ ךָאנ;
 ,"רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד וצ רעדיוו ךיז רימ ןעמענ -- ךובלמַאז םעד

 ערעדנַא טימ שטָאכ ,ןפוא ןקיבלעז םעד ףיוא טעמכ טרעלקרעד רע ןוא

 :ףָאגרַאשז, טבירש רע סָאװרַאפ ,קעטַאילביב רעשידִיי רעד ןיא יוװ ,רעטרעוו

 עשיטַאבעלַאב רעדָא עטנעגילעטניא ,עכייר וצ ןפערט ,רע טגָאז ,ליוו סע רעוו;

 ץרַאה םוצ ןפערט ליו סע רעוװ ;ןצונַאב ןכַארּפש ערעדנַא ןָאק רעד ,רעזייה

 טימ ןפור ןסַאלק ערעכעה יד סָאװ ,יד וצ ,קלָאפ ןכַאפנייא ,ןטסָארּפ ןופ חומ ןוא

 ץרּפ זַא ,זיא תמא רעד ."ןָאגרַאשז ןביירש זומ רעד ,'םע ןומה' גנוטכַארַאפ

 ןשיווצ סָאוװ ,רָאי ייווצ יד ןיא ךיוא "ןָאגרַאשז;/ טקורדעג ןוא ןבירשעג טָאה

 ,קעטַאילביב עשידִי דנַאב ןטייוצ םעד ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןעוו ,1891 ףוס |

 רע טָאה 1892 ןיא .סױרַא זיא ןבעל ןוא רוטַארעטיל ןעוו ,1894 ביײהנָא ןוא

 הױל טביל םעד ,המלש אסכ) עיזעָאּפ ןטפעה עניילק ייווצ טכעלטנפעראפ/

 -רעד עשידִיי יד ךיוא ,((שינַאמ ןופ חסונ (סמכילע םולש טינ) םענעגייא ןייז ןוא

 עשיערבעה יד ןוא (רַאדנעלַאק סגרעבלּפע ןיא תבש רעטרעטשרַאפ ַא גנולייצ

 "נָא ,("הרוגא ירפס, סרודגיבא ןב ןיא) ןמזה תניגנמ ןוא תמלאה ןעגנולייצרעד

 ׁשידִיי ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ץלַא טעמכ רע טקורד 1892 ןופ ןביוהעג

 -רעטעברַא רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד ןופ סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ייווצ יד ןיא

 -וצ רעכעלטַאנָאמ רעד ןוא גנוטייצ-רעטייברַא רעכעלטנכעוו רעד --- גנוגעוװַאב

 .-סלדנַאה רעוועשרַאוװ סגרעבלּפע ןיא ןכַאז טקורדעג םעד ץוח ַא טָאה רע .טפנוק

 ןוא (ערעדנַא ןוא רקשל יל המ ,םיצקש ,ןײרַא רדח ןיא) 1893 ןופ רַאדנעלַאק

 ןוש רעִירפ יד (ערעלָאכ יד ןעמוקַאב ֹוצ טעטימָאק םענופ עבַאגסיױא ןַא יוו)

 זַא ױזַא .ערעלָאכ ןופ טינ טברַאטש ,טינ לו סע רעוו רושָארב עטנָאמרעד

 טימ ןביוהעגנָא ןבעל ןוא רוטַארעטיל ןיא לקיטרַא-ריפנייוֲא םעד טָאה רע ןעוו

 -ַאגרַאשז רעד וצ רעדיוו ךיז רימ ןעמענ ןגייווש רָאי ייווצ ךָאנ, :רעטרעוו יד

 ןַא יוװ ,"ןגיושעג; טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ טניימעג רע טָאה ,*רוטַארעטיל רעשינ

 טרעהעגפיוא טָאה רע .רעביירש ַא יו טינ ,רָאטקַאדער ַא ןוא רעבעגסיױרַא

 -עטיל ןיא טלייצרעד ןײילַא רע יו ,ןוא קעטַאילביב עשידִיי ןייז ןבעגוצסױרַא

 ?טלעג טלעפעג;, טָאה ,סנטשרע :תוביס וצרעד ןעוועג ןענייז ,ןבעל ןוא רוטַאר

 םלוע רעד זיא ,סנטירד ןוא סרעטעברַאטימ ןיא קחוד ַא ןעוועג זיא ,סנטייווצ

 לארשי-ץרא ןיא הכולמ עשידִיי ַא ןעיובפיוא; ןיא טכָאקרַאט ױזַא ןעוועג טלַאמעד
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 "רעד עמערָא סָאד; זַא ,*עניטנעגרַא ןיא קילבוּפער עשידִיי ַא ןגיילרַאפ רעדָא
 ןגַארפסנבעל עלַא טרעהעגפיוא ןבָאה סע זַא ,טביולגעג טָאה קלָאפ ענעגָאלש
 קרַאטש טינ 1894 ןיא ךיז טָאה עגַאל יד .."ןסערעטניא עכעלשטנעמ:ןיימעג עלא

 רעמ ןעוועג טינ זיא ,רעקיטכיר ,רעדָא טנַאקעג טינ ץרּפ טָאה ךָאד ,טרעדנעעג
 רעדיוו זיא רע ןוא ,רעוט-רוטלוק ןוא -רוטַארעטיל ַא יװ ,ןגייווש וצ ןעגנוווצעג
 זַא ןהנעט ןייז טימ ןוא ץנעגילעטניא רעשידַיי רעד וצ ףור ןייז טימ סױרַא
 ןטעברַא ןעמ זומ ןָאילימ ריפ יד רַאפ זַא ,ןביילב ָאד ןזומ ןדִיי ןָאילימ ריפ;

 -טּפיױה ַא רַאפ ךיז ןכַאמ רעבירעד זומ ץנעגילעטניא יד זַא ןוא טרָא ןפיוא
 ,"קלָאפ סָאד ןדליב וצ קעווצ

 גנודליב ,גנודליב -- ןעוועג ,סע טסייה ,ץלַא ךָאנ זיא םַארגָארּפ-טּפיוה ןייז
 ,טרָאװ םענופ ןעניז ןשיצרפ ןטיירב םעניא

 -ָארּפ גנודליב רעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיועג ַא ןעװעג ךָאד זיא סע

 -ָארּפ רעקיבלעז רעד ןוא קעטָאילביב עשידִי דנעב ייוצ עטשרע יד ןופ םַארג

 ןוא רוטַארעטיל ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןֹוא טרילומרָאפ זיא יז יװ ,םַארג
 -רעביא דלַאב ןלעװ רימ עכלעוו וצ ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןיא ךיוא יו ,ןבעל
 -ץרּפ רעד ןיא ןעמונעגנָא זיא סע יו ,טינ ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעד .ןייג

 רערעקרַאטש ןיא רָאנ ,םַארגָארּפ-גנודליב רעד ןופ ךות םעניא ,רוטַארעטיל

 רעד ןיא .ןריא טקנוּפ םענעי רעדָא םעד ןופ גנוריטנעצקַא רערעכאוש רעדָא

 טנעמָאמ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןוא ךעלַאיצַָאס רעד ןענייז קעטָאילביב רעשידִיי

 -םוי יד ןיא ןבעל ןוא רוטַארעטיל ןיא .ןעוועג טריטנעזערּפער קראטש ךיילג

 קעטָאילביב עשידִי דנַאב םעד ןיא ךיוא יו ,רעטייוו ןוא 1894 ןופ ךעלטעלב-בוט

 "עג ּפָארט רעד זיא 1894 ןופ ץחה ןשיערבעה םעד ןיא וליפא ןוא 1895 ןופ

 ןשידַיי םענופ טקעּפסַא ןלַאיצָאס ןפיוא יװ ,ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא ױזַא טינ ןענַאטש

 יד ןיא זַא ,ןגָאז רערָאלק ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ךיא ליוו ,טינ טניימ סָאד .ןבעל

 רָאג רעדָא *?ויטַאװרעסנַאק, ןעוועג ץרּפ זיא ןרָאי רע90 בייהנָא ןיא ןוא רעס

 רעד ןיא טּפיױהרעד ,ןביושעג לָאמ ןייא טינ טָאה ןעמ יװ .,?רענַאיצקַאער;

 ןרָאא רע90 יד ןטימ ןיא זַא ןוא ,עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעיוװָאט

 .?רענָאיצולָאװער, ַא טינ רעיש ןוא *לַאקידַאר; ַא ןרָאװעג לָאמ ַא טימ רע זיא

 ןוא רע80 יד ןיא וליפא -- רע70 יד ןיא רָאנ טינ ןוא -- רעִירפ ךיוא ,ןיינ

 רעדָא םזיויטיזַאּפ ןשיליּפ םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ץרּפ זיא ןרָאי רע90 בייהנָא

 וירב (עשיערבעה) לייט ַא ןופ סע ןסייוו רימ יוװ ,םזיקלָאפ (ןשידַיי ןוא) ןשיסור

 ןיא ןלעטש עטריטיצ לָאמ ןייא טינ ןיוש -- ןופ ןוא ןעמכילש םולש וצ ענייז

 סָאװ טינ רעמ .,(*קעטָאילביב רעשידַי רעד ןופ טסעפינַאמ םעד .,?גנודליב,

 ,ןזירק עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא ןוא טייצ רענעי ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא

 ךַאװ רעמ זיא ,גנורירַאב רעטנעָאנ ןיא ןעמוקעג טלָאמעד זיא ץרּפ עכלעוו טימ

 -רעטעברַא רעד וצ ךיױא -- ,םזיקלַאפ רעדָא םזיװיטיזָאּפ םוצ רָאנ טינ ןוא (*
 -וצטימ ןבױהעגנָא 1893 ןיא טָאה רע רעדייא ךָאנ טגעָאנ ןענַאטשעג רע זיא גנוגעווַאב
 ןעוועג טינ יא רע שטָאכ .עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס-שידיי רעקרָאייוינ רעד זיא ןטעברַא
 ךוז ךיא, ןביושעג ןשאוהי וצ ווירב ַא ןיא רע טָאה 1892 ןטימ ןיא .טסיסקרַאמ ןייק
 .."דוסי ַאזַא טָאה גנוגעװַאבירעטעברַא יד .דוסי ןשילַארָאמ ַא גנוגעװַאב רעדעי ןיא
 ,(212 7 ,4 ,סעדער ךוא רוירב)
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 רע90 יד ןטימ ןיא תעב ,קלָאפ ַא יװ ,ןדִיי וצ סערעטניא רעד םיא ןיא ןעוועג
 רעד ןופ סרעריפ עריא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידִיי עגנוי יד ןעוו ,ןרָאי
 ןוא רעכעה םיטש רעײז ןרעה טזָאלעג ןבָאה טנגוי רעטנעגילעטניא-שידִיי
 וצ וויטיסנעס רעמ ןעוועג ץרּפ רעשימַאניד רעד זיא --- ,רעירפ יו רעקיכליה
 רעכיז טָאה רע .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןדִיי ייב טעלבָארּפ רעלַאיצַאס רעד
 "ןפירגַאב ערעזדנוא ,ןעיידיא ערעזדנוא ןבָאה (ןדַיי רימ, זַא ,טסּוװעג ץלַא ךָאנ

 ןוא ןפרַאד ןשטנעמ ענלצנייא טינ; זַא ,ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רע ;וויזַאא

 רע טלָאװ ,טינ ןעוו .("גנודליבפ) "רעקלעפ --- רָאנ ,ןקינייארַאפ ךיז ןענָאק

 ױזַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ַאק ףבירשעג טינ "טסיירט יד, לטעלב-בוט-סוי םעניא
 ,קלָאפ ַא ,טרַאװעגרעביא ןטײצ ערעטצניפ ליפ ױזַא ,טבעלעגרעביא תורצ ליפ

 סָאד ןוא ןסעגעגפיוא טינ ןבָאה ,םינכש עכעלקערש ייווצ ,לבב ןוא םירצמ סָאװ
 טעװ ,ןעגנולשעגנייא טינ -- רעטלַאלטימ סָאד -- ױעייהעגמוא עקיטכוזטולב

 רעמ ןבָאה טינ לָאז רע ןעוו ."ןייגרעטנוא טינ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ,טנייה
 רע טלָאװ ,קלָאפ ןשידִיי םענופ תוחוכיגנופַאש עלַאנָאיצַאנ יד ןיא טביילגעג

 -ףיט ענױזַא ןפַאשעג טינ ןוא ןבעל-המשנ ןייז ןיא ױזַא טפיטרַאפ טינ ךיז
 ןעוועג טלָאמעד רע זיא ךָאד .םידיסח תנשימ רעדָא םילבוקמ יװ ,קרעוו עשידִיי
 יד ןיא יו ,שטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאב עלַאיצַאס יד ןיא ןַאטעגניירא רעמ
 רעד וצ לקיטרַא-ריפניירַא ןייז ןיא תעב ;:רעקלעפ ןשיווצ ןדיישרעטנוא עלַאנָאיצַאנ
 זַא ,קנַאדעג םעד טנָאטַאב קרַאטש רע טָאה 1891 ןופ קעטַאילביב רעשידִיי
 ךָאנ ןליּפש עניב-טלעוו רעד ףיוא .ָאטינ טייהשטנעמ ןייק םויה דע ךָאנ זיא סע;
 -נעצקַא ,"ןענָאיצַאזיליויצ ענעדיישרַאפ ,רעקלעפ ענלצנייא ,ןּפורט ענלצנייא

 רימ,; זַא ,גָאװצ םעד ןבעל ןוא רוטַארעטיל וצ ריפניירַא םעד ןיא רע טריט
 (זַא) ןוא טנַאה רעד ןופ ןזָאלסױרױַא טינ ןָאפ עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא יד ןלעוו

 -רעד סע יװ .וו"זַאא וו"זַאא "טיורקדליוו-שיטסיניוװָאש ןייק ןעייז טינ ןלעוו רימ
 ןוא ,טמיטשעג .שיטסילַאיצַאס, טלָאמעד ןעוועג ץרּפ זיא ,יקסניּפ דוד טלייצ

 טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ךס ַא ןעוװעג ןענייז דניירפ עשילױּפ-שידִיי ענייז ןשיווצ
 ןעמ ןוא ,(*/(ס99"0) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןיא עלָאר ַא
 סעצרּפ ןיא סע טליפ ןעמ .ןבָאד טינ תודע ןייק ךעלטנגייא ףיורעד ףרַאד
 ןיא קיטסירטעלעב ןייז רַאפ ךיוא ןוא ,טייצ רענעי ןופ ןטעברַא עשיטסיצילבוּפ

 גנוטייצ-רעטעברַא רעקרָאי-וינ ןיא טפַאשרעטעברַאטימ ןייז ןופ דָאירעּפ םעד
 רערעדנַא רעד ןופ ,רעכיבלמַאז ענעגייא ענייז ןוא ,טייז ןייא ןופ ,טפנוקוצ ןוא
 תסנכה יוװ ,ןעגנולייצרעד עניױזַא טינ שיטסירעטקַארַאכ רעמ ןעוועג ןענייז ,טייז
 רָאנ ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טלָאמעד ןענייז ייז שטָאכ ,םידיסח תנשימ ןוא הלכ
 רַאפ ןענייז ױוַא טקנוּפ .למיירטש סָאד רעדָא גיױװע עצנַאב יװ ,ןכַאז ענױזַא
 -ָאֹּפ *עלַאנָאיצַאנ; ענױזַא טינ שיּפיט טייצ רענעי ןיא גנופַאש רעשיטעָאּפ ןייז
 ןימ םעד ןופ רעדיל עלַאיצָאס רָאנ ,תרכנתמ איהו הירבע המלעל יװ ,סעמע

 ,לג"דא ךיילק-הּפוח םייב ,סנירָאטיינ
 ןענַאטשַאב זיא יז רעבָא ,גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ רעכיז זיא ןצרּפ ןיא

 יד ןוא ןעיידיא יד ןרָאװעג טנעָאנ םיא ןענייז טציא טשרע סָאװ ,םעד ןיא טינ
 ןיוש גנַאל םיא ןענייז ייז ,ןיינ -- ,טפַאשלעזעג רעיירפ רעיינ ַא ןופ ןלַאעדיא

 .22 'ז ,10 'מונ ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג יד (*
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 טציא טָאה רע סָאװ ,גנורעדנע יד ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא רָאנ .טנעֶאנ ןעוועג

 ןוא ןעיידיא יד טָא ןופ סרעגערט עקידעבעל יד וצ טנעענרעד שיטקַאפ ךיז

 -מעק-טייהיירפ עשידִיי עקידנעמוקפיוא יד ,רעטעברַא עשידלי יד -- ןלַאעדיא

 ףיױא טכַארבעג םיא טָאה רע .יקסניּפ דוד םיא טָאה ייז טימ טנעקַאב .סרעפ

 -- ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק לעוו ךיא; ,.גנולמַאזרַאפ-רעטעברַא רעשידִיי ַא

 סָאװ ,(ןָאזכַאסײּפ קחצי) *רעטנַאקַאב רעטלַא ןַאק תונורכיז ענייז ןיא טביירש
 ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ןוא גנולמַאורַאפ רענעי ףיוא ןעוועג ןיילַא זיא
 ךיא -- 'דנוב-רעטעברַא ןשידִיי םענײמעגלַא םענופ סרעדנירג יד ןופ רענייא
 ןצרּפ טימ הפיסא רעטשרע רעד ןופ דליב סָאד ןסעגרַאפ טיג לָאמ ןייק לעוװ
 ,סַאג עיװַאּפ ףיא ןרעטלע סיקטניּפ ןופ הריד רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיִא יז
 ,רעטעכרַא ךעלסילשסיוא טעמכ ,ןעמוקעג ןענייז קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןַאמ ַא
 םעיינ םעד טימ ןפָארטעג ךיז ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ץרּפ טָאה ָאד
 -עברא רעד זַא ,ןרָאװעג רע זיא טשַאררעביא יו ןוא .רעטעברַא ןשידִיי ּפיט
 ךָאנ רע טָאה ןצרּפ ,םיא טיײטשרַאפ ןוא טועל רע סָאװ ,יד אל ,רעזעל"רעט
 םעיינ ַא סעפע ןופ קילב ןשיטירק ַא ,קרעוו ענייז רעביא גנוניימ ענעגייא ןייז
 ,םענייפ ַא ןיא סױרַא רע טגָאז ןעגנוניימ ענייז ןוא .?טקנוּפדנַאטש-רעטעברַא;
 -ימרעט רעיײנ ַא ןופ ןקירדסיוא טימ טשימעגוצ ,שידִיי ןשירַארעטיל ןקיסילפ
 ,(*"סָאג רעשידיי רעד ףיוא טנַאקַאבמוא ןעוועג טלָאמעד זיב זיא סָאוװ ,עיגָאלַאנ
 ןוא ,טרָאװ ןופ ןעניז ןשַיײטרַאּפ םעניא טסילַאיצַאס ןייק ןרָאװעג טינ זיא ץרּפ
 רעשירַאטעלַארּפ שיטסיסקרַאמ ןייק ןרָאװעג טינ רע ןזיא יאדווא ןוא יאדווא
 ,ןדיי ּפיט ,םענרעדָאמ ,םעייג ַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה רע רעבָא ,טסילַאיצָאס
 טנעָאנ םיא זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא רָאנ טינ םיא ןיא טריּפשרעד טָאה רע ןוא
 טליפרעד טָאה רע ;ןעגנובערטש ןוא סעיטַאּפמיס עכעלטפַאשלעזעג ענייז טול
 -עג םיא טָאה ,ןילַא ןצרּפ יו ױזַא ,סָאװ ,רענעייל ַא --- רענעייל ןייז םיא ןיא
 ענרעדָאמ עריא וצ ,ןעגנוגעװַאב עיינ עריא וצ ,טלעװ רעסיורג רעד וצ ןגיוצ
 -עדירפוצמוא ןַא ,ןקלורמוא ןַא ,ןקיטשרָאד ַא ,ןקידנכוז ַא רענעייל ַא -- ןעיידיא
 -ולָאװער-ברע רעדָא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רענעייל רעיינ רעד טָא .םענ
 ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא טנגוי (רעקידנרידוטש רעדָא) רעטעברַא רערענָאיצ
 -עג ץרּפ טָאה -- לסעבעלַאב רעזדנוא , ."לסעבעלַאב םעד, ,רענעייל םעד ןופ
 ;טױה עטַאלג עקיד ַא טָאה -- ךעלטעלב-רוט-סוי ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירש
 גנַאל וצ ןוא ליפוצ םיא ןעמ טָאה ךיוא .לייפ א םיא טפערט דניוושעג ױזַא טינ
 ןקעמש טכייל ױזַא םיא ןלָאז סע ,רעקוצ-לדנַאק ןוא לגָאמ-לגָאג וצ טניווועגוצ
 ןקידנכַאװפױא םעד ,רענעיל םעיײג םעד ..'ךעלטעלב-בוט-םוי ערעטיב יד
 טוג ייז ןבָאה טנגוי רעינ רעד ןופ ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעד ןופ רענעייל
 ..(**טקעמשעג

 ,46 יז ,1922 ,עשרַאוו ,"טלעװ יד, גַאלרַאפ ,ךובלמַאז ,(1922--1897) רָאי 25 (*
 ַא ןיא ןבירשעג 1892 ןטימ ןיא רע טָאה ,(עקירעמַא ןיא) טרָאד ןיב ךיא ןעוו, (**

 רעד ןרָאװ ,טַאירַאטעלַארּפ םעד ןפלעה ןעגנַאגעג טינ ךיא טלָאװ ,ןשאוהי וצ ווירב
 -ַארָאמ ַא גנוגעװַאב רעדעי ןיא ךוז ךיא .ןייז ןתחתמ רימ טימ טינ ןפוא םושב ךיז ליוו
 (טַאירַאטעלָארּפ רעד) רע רעבָא ,דוסי ַאזַא טָאה גנוגעװַאב עשירַאטעלָארּפ יד .דוסי ןשיל
 ןיק ָאטײנ זיא סע ןוא -- .(212 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב) ."ןענעק טינ םיא לי
 .טרעדנעעג גנוניימ ןייז ץרּפ טָאה רעטעּפש זַא ,ןטכַארט וצ טנורג
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 -עג טינ זיא ןרעטלע סיקסניּפ ןופ גנוניוװ רעד ןיא גנולמַאזרַאפ יד ,בגא
 םינּפ ךיז ןענעגעגַאב ֹוצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג טָאה ץרּפ ּוװ ,עקיצנייא יד ןעוו
 סע .רעטעברַא ןשידִיי ּפיט ,ןשירעפמעק ,םעיינ ןטנַאמרעד םעד טימ םינּפ לא
 -עייל --- ייז ףיוא; ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ ענױזַא ערעדנַא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 -עג ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא -- ןרַאומעמ עטריטיצ סָאװ רָאנ יד ןיא רימ ןענ
 -רעטעברַא רעשידִיי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןשיװצ דנוב רעשילַארָאמ רעסיוו
 טנפעעג ןגיוא יד רעמ ץלַא ןצרּפ טָאה הפיסא עיינ עדעי, .(*"ןצרּפ טימ טנגוי
 טכַאמעג רעטנענ םיא טָאה ,טייקכעלקריוו (ר)עשידִיי (רע)עיינ (רעד) יד ףיוא
 ןפַאש םעיינ רַאפ ףָאטש ןבעגעג ןוא טריזיטַארקָאמעד םיא ,טסייג םעיינ םוצ
 -עטַאמ ןרעינ ץלַא טרעפילעג לטעלב (בוט-םוי עינ סעדעי טָאה קירוצ ןוא
 ןעמוק וצ ּוװ ,ןזיירק יד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ (ר)נעטרירוזנעצ (ר)עלַאגעל ַא רַאפ לַאיר
 ןעמ טָאה דנַאלסױא ןיא רעדָא יירעקורד רעמייהעג רעד ןופ לכיב םעד טימ
 רעד ןופ םוקפיוא םעד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג טָאה ץרּפ ,(**"טנעקעג טינ ךָאנ
 ,טקריוװעג םיא ףיוא טָאה ,טייז ריא ןופ ,יז ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידִיי
 -ַאס עלערוטלוקילַאיצָאס עפרַאש ענױזַא ןוא .רעטסיירד ץלַא ןרָאװעג זיא רע
 רעירפ רָאי ןייא טימ לכה:ךס סָאװ ,למירטש סָאד ,רעגייטש ַא יו ,סעריט
 -רעטעברַא רעד ןיא ,קרָאי-וינ ןיא רָאנ ,עשרַאװ ןיא טינ טקורדעג ייז רע טָאה
 ךובלמַאז םעד ןיא ןקורדוצרעביא ןיוש טציא ךיז רע טניגרַאפ --- ,גנוטייצ
 טינ ,עטיל ןיא ךיוא ,ןלױּפ ןיא ךיוא זַא ןייא טעז רע ןבעל ןוא רוטַארעטיל
 ןלעװ סָאװ ,סרענעייל עגנוי ענױזַא ןַארַאפ ןיוש טציא ןענייז ,עקירעמַא ןיא רָאנ
 .עריטַאס עלַאיצָאס ענרעדָאמ ןייז ןצַאש וצ יװ ,ןסיוו

 -למַאז עירעס ַא ןופ עטשרע סָאד ןייז טלָאזעג טָאה ןבעל ןוא רֹוטַארעטיל
 ןוא רוטַארעטיל רַאפ טזיילעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,טלעג סָאד, ...רעבָא רעכיב
 "על רעגעלרַאפ םעד -- יקסניּפ טלייצרעד -- ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ,ןבעל
 -ביב עשידִי דנַאב ןטירד םעד זדנוא רַאפ ןבעגסױרַא לָאז רע ,ןײטשּפע-ןיוװ
 ,(***קעטַאיל

 ןעוועג רעבָא ןענייז קעטָאילביב עשידִיי יד ייס ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל ייס
 ױזַא ןוא לעוטקַא ױזַא ןייז טנָאקעג טינ ןפוא םושב ןבָאה ייז ןוא ,רעכיבלמַאז
 רעגנויי רעד יו ױזַא ,ץרּפ טָאה .עבַאגסיױא עשידָאירעּפ ַא יו ,שיטנַאטילימ
 ןגעו ןעמולח וצ טרעהעגפיוא טינ ,רָאטקעּפס רערעטלע רעד יו ױזַא ,יקסניּפ
 ןעו ,טנעמָאמ ַא ןעועג 1894 ןיא זיא סע ןוא .גנוטייצ ַא רעדָא לַָאנרושז א
 -עגסיוא טָאה סע; ...םיוקמ םולח רעייז טרעװ טָא-טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ייז
 ַא ףיױא שינעביולרעד ַא ןגירק ןלעװו רימ זַא -- יקסניּפ טביירש --- ןעז
 -רעטעּפ ןיא םעדעפ יד ןגיוצעג טָאה רָאטקעּפס .שידִיי ןיא גנוטייצ רעכעלגעט
 -עדנַא רעד רַאפ רעסעב ענייא ןעוועג ןענייז ןטרָאד ןופ תורושב יד ןוא ,גרוב
 ןצרּפ ַײב טכַאמעגכרוד ןבָאה יירד רימ עכלעוו ,טכַאנ ַא קנעדעג ךיא .רער
 ,גנוטייצ רעד ןופ םַארגָארּפ ַא טעברַאעגסױא ,סנייא רעמונ ענַאילגעצ ףיוא

 מדַא רעד ןיא ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ןטעברַא יד ךיז ןשיווצ טלייטעגנייא

 ,טרָאד (*
 | 47 'ז ,טרָאד (**
 ,322 'ז ,1945 יימ ,קרָאי-ינ ,טפנוקוצ יד ,"ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןופ עטכישעג , (5**
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 עכייר ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא וװ-ץעגרע ןסיורד ,עיצַארטסינ
 רימ ..טנעה ערעזדנוא ןיא שינעביױלרעד רעד ףיוא טרַאװעג סרעבעג-טלעג

 רעצעמע ,טשימעגניירַא ךיז טָאה רעצעמע .ןגָארקעג טינ שינעביולרעד יד ןבָאה
 ,(*"טפאמעג עילַאק טָאה

 ןַאלּפ ַא טַאהעג ךָאנ רעירפ ןופ טָאה ןטסַאיטנע עפורג יד סָאװ ,טוג ךָאנ
 ןופ סעּפע ךיז ןיא ןבָאה טלָאזעג יז טָאה שיטקַאפ סָאװ ,עכַאגסיױא ןַא ןגעוו
 -עג זיא לַאנרושז-טינ לַאנרושז-ַאי ןימ ַאזַא ןופ האצמה רעד ףיוא ,לָאנרושז ַא

 ,רַאדנעלַאק-סלדנַאה רעוװועשרַאװ םענופ רעבעגסױרַא רעד ,גרעבלּפע .ה ןלָאפ
 רוטַארעטיל ןופ עּפורג רעד ןצונסיוא טזָאלעג ןרעג לָאפנייא ןייז טָאה רע רעבָא
 ןענַאטשַאב ןיא לַאפניא רעד .ןיקסניּפ ןוא ןרָאטקעּפס ,ןצױּפ ה"ד ,ןבבעל ןוא
 -יולרעד ַא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןגירק ֹוצ טייקרעוװש יד ןדיימסיוא ןיא
 סָאװ ,אזַא ףיוא ךָאנ טרפב ,עבַאגסיױא רעשידָאירעּפ רעשידִיי ַא ףיוא שינעב
 יו ,ןליצ עשיטסילַאיצָאס רָאג רעדָא עויסערגָארּפ טייהרעליטש ךיז טלעטש

 סָאװ ,"לַאנרושז, ַא ןבעגסױרַא לָאז ןעמ ?ןעמוקייב העינמ עקיזָאד יד ןעמ לָאז

 שירעס ַא ױזַא םתס רָאנ ,עבַאגסיױא עשידָאירעּפ ןייק טינ ןייז רע לָאז לעמרָאפ
 בוט-םוי ַא סעּפע דובכל ןרעװ טקורדעג לָאז טפעהלמַאז סעדעי ,ןטפעהלמַאז
 ,ןעמָאנ ןרעדנוזַאב ַא ןבָאה לָאז עבַאגסיוא עדעי :תינעת ַא ,גָאט-רעיורט ַא רעדָא
 רעד; ,רעגייטש ַא יו ,ןעמָאנ ןעמורפ ַא רָאג רעדָא ןקידלושמוא ןַא ךָאנ וצרעד
 ג"ל דובכל) *ןגיוב ןוא לייפ רעד, ,"תועובש ףיוא סנירג; ,"הנעשוה , ,"רפוש

 טסקעט ןיא .ךיז טוט ָאד סָאװ ןּפאכ טינ ךיז לָאז רָאזנעצ רעד זַא יוזַא ,(רמועכ
 "וצנָא טימ ,טלעטשרַאפ ךעלגעמ טייוו יו ןביירש ,ןוחטב רתיל ,ןעמ לָאז אפוג
 ,רענעייל רעשידַיישיסור רעד טּפיוהרעד ,רענעיײל רעד .םיזמר טימ ,ןשינערעה
 ןיא יו רעמ תורוש יד ןשיווצ ןענעייל וצ ןעוועג טניוװעג ןטייצ ענעי ןיא זיא
 ךיז ןָאק ןעמ -- ,טניימ ןעמ סָאװ ןּפָאכ ןיוש ךיז רע טעװ ,אפוג תורוש יד
 טרעילשעג יז טָאה סע רע ,ןסיו טינ טעוו רוזנעצ יד .ןזָאלרַאפ םיא ףיוא
 יו ,ןעמוקוצכרוד ריא טימ ןייז רעװש טינ טעװ ,ןסיו יז טעװ רעמַאט ןוא
 ,=*רשיו רשכ ץלַא ןייז טעוו ףיוא ןכיוא ןופ זַא דלַאב

 לַאמ א ךיז טָאה רָאטקעּפס .מ זַא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא סע .2ג22 7 ,טרַאד (*
 .גנוטייצ רעשידיי א ףיוא שינעביולרעד ַא ןגירק וצ גדוברעטעּפ ןיא ןעוועג לדתשמ ןיוש
 עלעדנעמ רעטנוא עשראװו ןיא רעֹדַא סעדָא ןיא ןבעגסױרַא טלָאװעג יז רע טָאה טלָאמעד
 טציא .(34-25 'זז ,עװקסָאמ ,טײצ ןייז ץא עלעדנעמ עז) עיצקאדער סמירפס רכומ
 יסיוא רעשידַאירעּפ רעטנאלפעג רעד ןופ ראטקאדערטימ רעדא רָאטקַאדער רעד טאה

 יגײרַא ךיז רעצעמע טציא ךיוא טָאה ,טלָאמעד יװ יֹוזַא רעבָא .ץרה ןייז טלַאזעג עכאג
 ..טכאמעג עילַאק, ןוא טשימעג

 ץרּפ טָאה ,ןטיירּפשרַאפ וצ ןביֹוהעגנָא ךיז זְּבָאה "ךעלטעלב, יד ְןעו ,רעטעמש (=*
 ףרַאד סע יװ ,ץלַא ןעװעג עקַאט ןיא ףיוא ןביוא ןופ .ראזנעצ ןךופ ?הרצ טָאהשג ךָאד
 ןשיווצ ןטסערַא ןעגנַאפעגנָא ףךיז ןבָאה סע ןעוו, -- ןאזלעכימ .מ טלייצרעד -- רעבַא ,ןייז
 -נָא ייז ןבָאה ."ךעלטעלכ, סעצרּפ ןענופעג לַארעביא ןרַאדנאשז יד ןכַאה ,רעטעברא יד
 עכלעזַא ךזאלעגכרוד טאה רע יוזַא יו ,סקַאז ,ראונעצ ןשידיי ןקיטלַאמעד םעֶד טגערפעג
 -- ,ןפלעהסיורַא םיא לָאז רע ,ןצרפ וצ ןעמוקעג רָאזנעצ רעד ןיא .רוטַארעטיל ענלָאמַארק
 ךיז טָאה ץרּפ .ןוַאלכרוד טיג ןכַאז עניײז רעמ רע טעשװ ,טעשארטסעג רע טָאה ,טינ זַא
 טרָאד זַא ,ןזייואב ןוא קרעוו ענייז ןגעוו טרַאּפאר א ןביירשנא ןֹוא ןצעזקעװַא טזומעג
 םעד ץוח א .(41 '/ ,יימ ,1915 ,קרָאיװינ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל) ."רשכ סעלַא !יא
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 ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ןַאלּפ רעקיזָאד רעד .זיא דניירפ ענייז ןוא ץרּפ
 -בוט םוי רעדָא לכיבלמַאז עטשרע סָאד סױרַא זיא 1894 לירּפַא ןיא ןוא
 ךעלּפעק יד ךָאנ ,זיא *"רדס רעד; רעדָא טלַאהניא רעד .,"חסּפ דובכל; -- לטעלב

 קידצ עגנַאל טעמתחעג ,"לטעלב ןופ; (א :רעטסקידלושמוא רעד ןעוועג ,ךָאנ

 ,ףדס ןטשרע םוצ ןברוח רעד; (ג ;יקסניּפ דוד ןופ "הנתשנ המ; (ב ;(ץ'רּפ)
 -ָארּפ רעד ןופ הדגה יד, (ד ;(ןירָאג .ב רעקידרעטעּפש) אדיוג .י ןופ דליב ַא
 ;ןץרּפ ,ל .י ןופ עירָאגעלַא ,"זיור ידע (ה ;רָאטקעּפס .מ ןופ ןבירשעג ,"ץניוו
 ;ןטײקשירַאנ .1 :"תוקרי ראש; (ז ;(ץרּפ) יאלּפ ןופ ,"ןשטנעמ עניילק ;תסרח; (ו
 ןופ ,"?עקירעמַא ןייק; ףָאטעילעפ (ח :קילגסָארג המלש ןופ ןעמזירָאפַא 2

 .רעברעפ .ב

 ,ץרּפ ,ל .י ,"לטעלב ןקידבוט-םוי; ןטשרע םעד ןופ רעטעברַאטימ-טּפיוה יד

 -ַאיציניא יד ןעוװעג ,ןסייו רימ יו ,ןענייז ,רָאטקעּפס יכדרמ ןוא יקסניּפ דוד

 -קעּפס ןוא ץרּפ טרירוגיפ ןבָאה סרעבעגסױרַא יו .לַאנױװשז-ומכ םעד ןופ ןרָאט

 .(="עבַאגסױא-רָאטקעּפס:ץרּפ/ -- טַאלב-רעש ןפיוא ןוא ןסנָאנַא יד ןיא) רָאט

 לָאז קַאװטיל .א טיול .עבַאגסיױא רעד ייב ןבילבעג גנַאל טינ זיא רָאטקעּפס

 םעד ךָאנ -- ןיקסניּפ דוד טױל ,**לטעלב ןטשרע ןכָאנ קעװַא ןבָאה רע

 סָאװ ,טקַאפ ןטושּפ םעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעװ חסונ סיקסניּפ ,(***ןטירד

 -רָאטקעּפס:ץרּפ, יו ןרָאװעג טריסנָאנַא ןענייז ךעלטעלב עטשרע יירד עלַא

 עקַאט רעבָא .ןעמונעג לײטנָא עלַא ייז ןיא טָאה רָאטקעּפס סָאװ ןוא ?עבַאגסיײא

 טכַאמעג טָאה ןוא קעװַא רע זיא ךָאנרעד .ךעלטעלב יירד עטשרע יד ןיא רָאנ

 ףױא ךעלטעלב -- ךעלטעלב ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא ןיילַא -- תבש ךיז רַאפ

 ידַאר ַאזַא טימ טינ רעבָא ,םערָאפ רעקיבלעז רעד ןיא -- געט עקידעכָאװ

 סָאװ ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד טַאהעג ןבָאה סע סָאװ ,יד יװ ,ץנעדנעט רעלַאק

 -ייז ןצנַאג ןיא .ןייגוצסױרַא טרעהעגפיוא טינ ןייגקעװַא סרָאטקעּפס ךָאנ ןבָאה

 עלַא ןוא ,ןעגנולמַאז 17 ַא ייב סױרַא 1896--1894 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןענ

 -בוט'םוי סעצרּפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טנַאקַאב ייז ןענייז .םענייאניא

 ןופ ךשמ ןיא זיא ("חסּפ דובכל;) לטעלב-בוט-סוי עטשרע סָאד ,(+****ךעלטעלב

 טימ ןליּפש , םיהַא ךיז וצ סקַאז רָאזנעצ םעד ןטעברַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ץרּפ טגעלפ
 ,?ץרּפ ,ל .י טימ רָאי יירד , ,יקסניּפ דוד) "לבור עכעלטע ןרילראפ ןוא (ןטרָאק ןיא) םיא
 .(30 'ז ,10 רעמונ ,טײק ענעדלָאג יד

 רע .טַאלבירעש ןפיוא ןעמָאנ ןייז ןלעטש ֹוצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יקסניפ דוד (*

 ,טפנוקוצ יד) "רעטעלבירעש ךרוד ןרעו טמירַאב , ,טלייצרעד רע יװ ,טלָאװעג טינ טָאה
 .(322 'ז ,1945 יימ

 סנעזייר .ז ןופ ךיוא ןיא עיצַאמרָאפניא סקַאװטיל .א .80 'ז ,ןעועג סָאװ (**
 .קיטכיר רַאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןָאקיסקעל

 ,קרָאיינ ,"שידיי; גַאלרַאפ ,קרעװו עטלמַאזעג סעצרּפ וצ טרָאװרַאֿפ סיקסניּפ (65*/
0, | 

 .בוט-םוי יד ןעיײנַאב וצ טריטקעיָארּפ ץרּפ טָאה 1899--1898 ןרָאי יד ןיא (ף5**
 וצ ווירב סעצרּפ עז) ןעמוקעגסױרַא טינ טשינרַאג רעבָא זיא ןַאלּפ םענופ ;ךעלטעלב
 --191 'זז ,1946 טסברַאה ,רעטעלב-ָאװיי ןיא ןיקצַאש .י 'רד ןופ טכעלטנפערַאפ ,ןיקסניּפ
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 רעטעּפש .(*ןרַאלּפמעזקע טנזיוט יירד ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ טייצ רעצרוק א

 ,(**ןצירטַאמ ןופ ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ןייא טינ ךעלטעלב יד ןענייז

 ,סנטשרע .ןעמוקעגנָא טכייל טינ זיא ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןבעגסױרַא סָאד
 -לעהטימ ןוא דניירפ עניימ,) רעטעברַאטימ ןוא סרעפלעהטימ טלעפעג ןבָאה
 ,יקסניּפ :ןענייז -- ןענַאזעניד וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג ץרּפ טָאה -- סרעפ
 ;סלַא ןילַא ךיא -- ךיוא ןוא דיירפ ,קנערפ לָאמ לייט ...יקסניּפ ןוא יקסניּפ
 ,סנטייווצ ,(***װײזַאא "עיצקַאדער רעד ןופ ץל ,רפצל ,רעציטש 'רד ,ץרּפ .ל.י
 -- ןעוועג טינ טלעג ןייק ןטייז 16 ןופ ךעלטעלב עקניניד יד טָא ףיוא זיא;
 רעקרָאי-וינ םענופ עבַאגסיױא-ץרּפ רעד וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא יקסניּפ טלייצרעד
 -קעוװַא טזומעג ךיז ךיא בָאה -- ,וצ רע טיג ,ףוס םוצ -- ןוא *שידַייא גַאלרַאפ
 ןפיוקסיוא טנָאקעג טינ ןבָאה רימ .טלעג ןפַאש וצ ץניוװָארּפ רעד רעביא ןזָאל
 -גיארַאפ וצ ןעגנולעג ןצרּפ זיא רעטעּפש .."הנעשוה, לטעלב סָאד רעקורד ןופ
 ןגירקסױרַא ןוא ןשטנעמ-ענימעג עכעלטע (ךעלטעלב יד טימ) ןריסערעט
 22 ןיא ןײגוצסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלטעלב יד .גנוציטשרעטנוא ןַא ייז ייב
 ,ןפלָאהעג טינ טָאה סָאד רעבָא .(ךעלטייז 16 עקידרעירפ יד טָאטשנָא) "ךעלטייז
 סױרַא זיא (עשרַאװ ןזָאלרַאפ טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה יקסניּפ) 1896 בייהנָא
 רשע השמחע :לטעלב-בוט-םוי עטצעל סָאד

 ויטַאטיטנַאװק טינ ביוא ,ויטַאטילַאװק זיא ךעלטעלב יד ןופ גנוקריוו יד
 ןבָאה יקסניּפ דוד רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ ןייז ןוא ץרּפ .סיורג רעייז ןעוועג
 זיא (לטעלר ןטשרע םענופ) ןגױב רעד ןעוו, :טליפעגסיורָאפ גנוקריוו יד טָא
 ,ארוחה ַא טימ טּפַאכעגפיױא םיא רימ ןבָאה ,סערּפ רעד ןופ רעקיטרַאפ ַא ּפָארַא
 ןַא ..!לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ ַא ןבָאה רימ .דיירפ רעשלגנִיי ַא טימ ,ןכַאל ַא טימ
 ןסָאמ עשידִיי יד וצ ןדייר שדוח ןיא שדוח ןלעװ רימ ןכלעוו ךרוד ,ןַאגרָא
 -ַאב טעװ ךעלטעלב ערעגָאמ יד זַא ,דיירפ רעזדנוא ןיא גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא סע
 -יל רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש וצ ןייז טרעש
 רעד ,(****ןסַאמ-רעטעברַא עשידִיי יד ןופ גנויצרעד רעד ןיא ןוא רוטַארעט
 -יירש עשיטסילַאיצָאס-שידִיי ןופ גנוניימ רעד טיול .,ןרָאװעג םיוקמ זיא *גָאזנָא;
 ןיא עכַאּפע עיינ ץנַאג ַא/ ןביוהעגנָא ךעלטעלב-בוט-םוי יד טימ ךיז טָאה סרעב
 רשפא ןיא סָאד (+**+*"רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג רעד
 -דנעטשרַאפ יז זיא רעוט ןשיטסילַאיצָאס-שידִיי ַא ןופ ליומ םעניא םגה ,אמזוג ַא
 יד זַא ןענעקײלּפָא טינ ןָאק רענייק סָאװ ,טקַאפ ַא ,לֵאפ ןדעי ןיא ,זיא'ס .ךעל
 רעשיטסילַאיצַאס-שידַי רעד ןופ בייהנָא רעד ןעוועג ןענייז ךעלטעלב-בוט-סוי

 זיא ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעקיבלעז רעד ןיא .187 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב (*
 רַאפ ןטלַאהעג ןירָאג .ב סע טָאה ,דנירפיזױה דנַאב רעטשרע רעד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ
 .(9 'ז ,רעבמעצעד ,1894 ,טפנוקוצ יד) ?גלָאפרעד ןסיורג ַא;

 ,וָאקרַאכ ,ןפַאש סעצרּפ ןופ דָאירעּפ רעלַאקידַאר רעד סגייוװצ:נעזָאר .א טיול (5*
 ,1912 ןוא 1912 ,1903 ןופ ןקורדרעביא ןַארַאפ ןענייז ,(גניקרעמנָא) 7 'ז+ז ,4

 .190 'ז ,סעדער ןוא ווירב (555
 יײמ ,טפנוקקהצ רעד ןיא ,"ךעלטעלביבוט-םוי יד ןופ עטכישעג, ,יקסויפ דוד (5
 .223 'ז ,5

 .45 'ז ,רָאי 25 ךובלמַאז ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא (*
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 רעלַאגעל רעד ןעוועג ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןענייז ייז ,(*דנַאלסור ןיא עסערּפ

 -ַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעשידרערעטנוא רעדָא רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןַאגרָא -

 -ָארּפ ןצנַאג םעניא שינעעשעג עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ךיז ןזייוו רעייז .גנוגשוו

 ..ןרָאי רע90 יד ןופ ןבעל ןשירַארעטיל ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידַיי-וװיסערג

 ןעמעלבָארּפ ענײמעגלַא ןוא עשידִיי וצ גנַאגוצ ןכעלטפַאשלעזעג רעייז טימ,

 עטשרע יד ןדליבסיוא ןיא עלָאר עקיטכַױו טסרעסיוא ןַא טליּפשעג ייז ןבָאה
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עטנעגילעטניא ןוא עקיניזטסּוװַאב יד ןופ ןערדַאק

 .ל תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד ױזַא ,"*ךַארּפש רעשידִיי רעד ףיוא ןגיוצרעד

 -עברַאטימ:טּפיױה ייווצ יד ןגעוו ,(**ןטסידנוב עטשרע יד ןופ רענייא ,ןַאמרעב

 -נערטש ַאזַא וליפא טָאה ,ןיקסניפ ןוא ןצרּפ ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןופ רעט

 ,גייווצנעזָאר .א רענעברַאטשרַאפ רעד יװ ,*רעקיטירק רעשירַאטעלָארּפ , רעג

 עשידִיי יד ייב ןײזטסּוװַאב-ןסַאלק םעד ןקעװ ןפלָאהעג ןבָאה יז, זַא ,ןבעגעגוצ

 ,(+++יןסַאמ עקידנטעברַא

 -ָאלק ַא טַאהעג ןיקסניּפ ןוא ןצרּפ זיב ךיוא טָאה שידִיי ףיוא רוטַארעטיל יד
 ָאד ףךיא ךיורבעג *לַאיצַאס, טרָאװ סָאד) ץנעדנעט עלַאיצַאס עטלוב ןוא ער
 רָאנ ,טרָאװ ןקיזָאד םעד ןופ ןעניז ןשיגָאלָאיצַאס םענײײמעגלַא םעד ןיא טינ
 -סגנוײרפַאב רעלַאיצָאס רעד ןופ ןעניז ןיא ,ןעניז ןשיטע לעיצעּפס םעד ןיא
 רוטַארעטיל רעד ןופ עיצידַארט עלַאיצָאס יד ןבָאה יקסניּפ ןוא ץרּפ .(גנוגעװַאב
 טָאה יז .טריזינרעדָאמ ןעניז ןסיוועג ַא ןיא יז ןבָאה ייז ,טיינַאב שידִיי ףיוא
 ַא םתס רעדָא עסקַאט-לעב ןפיוא עריטַאס ַא רָאנ ייז ייב ןייז וצ טרעהעגפיוא
 -עגנָא רָאנ ,תמא) ןביוהעגנָא טָאה יז ,ערעכייר יד ןוא עמערָא יד ןשיווצ זגורב
 ןוא ,ףמַאק ןלַאיצָאס ןקיטנייה םעד ןֹופ קורדסיוא רעד ייז ייב ןרעוו וצ (ןביוה
 ייב יוװ ,רעקיברַאפנָא ןוא רעטקַארטסבַא ןייק טינ ןעוועג זיא ,קורדסיוא רעד
 ןוא םיריש עשייערבעה ערעייז ןיא ןרָאי רֶע70 יד ןופ ןטסילַאיצַאס עשידִיי יד
 םעד ןיא ,קינייוועניא :רעטברַאפעג-לַאנָאיצַאנ ןוא רעטערקנָאק ַא רָאנ ,םירמאמ
 זיא ץרּפ .ןטלַאחניא ,ענרעדָאמ ,עיינ טריּפשרעד ץרּפ טָאה ,אפוג ןבעל ןשידַיי
 רעמ ,םעיינ ַא טימ טליפעגנָא ןוא טשירפעגּפָא טָאה רעכלעוו ,רעד ךיוא ןעוועג
 ןוט וצ ןביוהעגנָא סע טָאה רע ,(+=**וװיטָאמ ןלַאיצָאס םעד טלַאהניא ,ןכעלגעװַאב

 ןבעגעגסיורַא זיא סָאװ ,שידיי ףיוא ןַאגֹרַא רעשיטסילַאיצַאס רעקיצניא רעד (*
 יַארַאגג -- ןדיי עּפורג ַא ןופ גנוטייצ:רעטעברַא יד ,1881 רָאי ןיא ,רעירפ ךס א ןרָאוװעג
 ןַא ןעוועג סע זיא וצרעד .ןעוװעג הכוז טינ רעמונ ןייא וצ יו רעמ טָאה -- ?יצלָאװַאד
 רעשיסור רעד ןופ גנוצעזרעביא עכעלטרעוו ַא טעמכ ןוא עבַאגסױוא עשידרערעטנוא
 ,578 'ז 0 ,ָאויי ןופ ןטפירש עשירָאטסיה עז .ַאטעזַאג ַאיַאשטָאבַאר

 .172 'ז ,עבַאגסױא עטשרע ,ןרָאי ןופ ףױל ןיא (**
 ,86 'ז ,ו"זַאא דָאירעּפ רעלַאקידאר רעד (55*
 ידגַאטש ןלַאיצָאס א ןופ ןפַאש סעצרּפ טימ ןכבעגוצּפָא ךיז עטשרע יד ןופ ענייא (פפס*

 ,"ןצרּפ יב סַאלקירעטעברַא ןוא סַאלקיסלדנַאה;) שטיווָאנינַאר הרש ןעוועג זיא טקנוּפ
 יימ ,קרָאיװינ ,"ןבעל ןוא רוטארעטיל, לַאנרושז םעד ןיא שיסור ןֹופ טעבראטגרעכיא
 טימ טינ ,רעשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס רעד טימ טריסערעטניא טּפיוהרעד ךיז טָאה יז .(5
 -העטעברַא רעד ןצרּפ ייב טליּפש סע עכלעוו ,עלָאר רעד ןֹופ טייז רעשיטעילַאיצַאס רטד
 ץרפ .ל .י ןײטשּפע אנכש ןופ רושָארב.יד טרירַאב טָאה טייז עשיטעילַאיצַאס יד ,סַאלק
 .(1916 ,קרָאיהינ ,לעזיימ .ג סקַאמ ןופ גַאלרַאֿפ) רעטכיד רעלַאיצַאס סלַא
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 יד טָא זיא "ךעלטעלב, יד ןיא רעבָא ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד רַאֿפ רטירפ ךָאנ !

 ,קורדסיוא ןטסכעה ריא וצ ןעמוקעג ענייז ץנעדנעט

 סע .1894) ד"נרת חסּפ ברע סױרַא ,טגָאזעג יו ,זיא לטעלב עטשרצ סָאד

 טָאה יקסוועשטניוו סירָאמ יװ ,םעד ךָאנ םורַא רָאי ןעצ ןיא טקנוּפ סיורַא זיא

 -- לדוי רעשיליפ רעד) טַאלבנכָאװ ןייז ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא (ןָאדנָאל ןיא)

 ןשיליופ ןטימ ,טלעװ רעד ןיא שידִיי ףיוא ןַאגרָא ןשיטסילַאיצַאס ןטשרע םעד

 יד ןיא עסערּפ עשיטסילַאיצַאס עשידַיי יד ןביוהעגנָא 1884 ןיא ךיז טָאה לדוי

 רָאי ןעצ טימ -- ןענייז ךעלטעלב-בוט-םוי יד :רעדנעל עקידנדייר עשילגנע

 עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס:שידִַי רעד ןופ סרעטיולרַאֿפ יד ןרָאװעג -- רעטעּפש

 -ַאגסיוא ייוצ יד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא רעבָא ןעוועג זיא סע .,דנַאלסור ןיא

 טאהעג טָאה דנַאלגנע .טייצ ןיא רָאנ טינ ,טרָא ןיא דיישרעטנוא ןָא -- סעב

 וצ יירפ ןעוועג רוזנעצ יד זיולב זיא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ;טרָאװ ןופ טייהיירפ

 טלעטשרַאפ ןדייר טזומעג ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןבָאה .טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,ןוט

 -ידָאירעּפ ַא יװ ,ןפָא ייז ןבעגסױרַא סָאװ ,םעד ץוח ַא ,ןושל-םוטש רָאג רעדָא

 טזוומעג טָאה ןעמ ןוא ,שינעכיולרעד ןייק טַאהעג טינ ןעמ טָאה ,עבַאגסױא עש

 אקווד רעדָא --- ךָאד .רעכיבלמַאז עשירַארעטיל ױזַא םתס ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ

 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ,טלייצרעד קַאװטיל .א יװ ,ןעגנאגעג ייז ןענייז, --- רַאפרעד

 רעמ טנעיילעג ,ךעלזיירק-רעטעברַא ןיא טשטיײיטרַאפ ןוא טנעיילעג ייז טָאה ןעמ

 רַאפ לָאירעטַאמ ַא ןרָאװעג ןענייז ייז .תורוש יד ןיא יװ ,תורוש יד ןשיווצ

 ןַא תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד סע סָאװ טָא ,("עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ

 ןיא ןצרּפ טימ לָאמ א ךיז טנגעגַאב ,ללימ ןָאשזד ,"דנוב; ןופ רענָאיּפ רעדנַא

 טניז זַא ,טקַאפ םעד טנכייצרַאפ טייקנדירפוצ טימ, ללימ ןָאשזד טָאה ,עשרַאוו

 זיא ,עשרַאװ ןיא רעטעברַא עשידַיי יד "טרעדורעגפיוא? ןבָאה ,רענליוו יד ,רימ

 "מוא ,ךעלטעלב-בוט-חוי יד ףיוא לעיצעּפס ןוא ךעלכיב ענייז ףיוא גערפכָאנ רעד
 ,טסנידרַאפ רעזדנוא ןעוװעג עקַאט סע זיא ןתמא רעד ןיא .ןגיטשעג רעייהעג

 רענרעדָאמ רעד טימ ןסַָאמ עשידִיי יד ןופ גנוריסערעטניארַאפ ענַאטנַאּפס יד טָא

 -יצנע ןימ ַא ייז רַאפ ןעוועג ןענייז ךעלטעלב-בוט-םוי יד .,רוטַארעטיל רעשידִיי

 םעד ןיא ,(**"ףוס ןזיב בייהנָא ןֹופ ןרידוטשכרוד ןגעלפ ייז עכלעוו ,עידעּפָאלק

 "יטַאס ןפרַאש רעייז טימ, ןיוװטיל .א ןופ ןגָאז תודע סָאד זיא טסייג ןקיבלעז

 םעד טימ -- ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןגעוו ןבירשעג רע טָאה -- ןָאט ןשיר

 טרירַאב דימת ןכָאה ייז סָאװ ,סעגַארפ עקידעבעל יד ןופ טלַאהניא ןקידלדורּפש

 ,טנגנוי רעשיטַאבעלַאב רעד ףיוא רעייהעגמוא ןעוועג גנוקריוו רעייז זיא ווײזַאא

 -עגניירא ןעוועג ןיוש זיא טָאװ ,עסַאמ (רעטעברא) רעגנוי רעד ףיוא רעמ ךָאנ

 ןעניישרעד סָאד .גנוגעװַאב רערענַאיצולָאװער רעד ןופ םָארטש םעניא טּפָאכ

 טימ טנגעגַאב סָאג רעשידִיי רעד ןיא ןעמ טָאה לטעלב-בוט-םוי ַא סעצרּפ ןופ

 ןיק בוט-םוי רעד זיא לטעלב (בוט-סוי) ַא סעצרּפ ןָא ,החמיש רעטסערג רעד

 ,***ןעועג טינ בוט-םוי

 םירעיצרעד טּפיױהרעד ןקריוו וצ ןעוועג ןסיוא טלַאמעד זיא ץרּפ טייוו יוו

 .252 '| ,1946 ,טרָאי יג ,"רעקעוו רעד גאל רַאפ ,רעוב ןוא ןרענָאיּפ 5

 ,451 'ז ,1915 ,טפנוקוצ יד ("י*
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 טימ ךיוא ,ןעלקיטרַא טימ רָאנ טינ ןוא -- ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידִיי ןפיוא
 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב ןשיערבעה ַא ןופ ןעז ןעמ ןעק --- ןעגנולייצרעד
 --. ןבירשעג םיא רע טָאה --- סעבַאגסיױא עניימ, :רעמזוצ בקעי וצ טייצ רענעי ןיא
 דליב רעייא ןקידנע טלָאװעג טלָאװ ריא ןעוו ...גנודליב --- ליצ ןייא רָאנ ןבָאה
 יװ ,םעד ךָאנ דלעה רעד זַא ,לשמל יװ ,םערָאפ ַאזַא ןיא ןעמוקלופרַאפ סע ןוא
 ןשיטקַארּפ ןייק םעד ןופ טינ טָאה רע זַא ,קידנעעז ןוא םוידוטש ןייז טקידנע רע
 סעּפע ןופ רעריסַאק ַא טרעװ ןוא קלָאפ ןייז וצ קירוצ םוא ךיז רע טרעק ,ןצונ
 זיא ,ןרָאװעג טלופרַאפ זיא עסַאק יד ןעוו ןוא ,ןיירַאפ ןשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ ַא
 סע ןוא (דליב סָאד) טרעסעבעגסיוא ךיא טלָאװ -- ,עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא רע

 -ץנעדנעט ענטעמַאה ענױזַא ןבירשעג ןעוו ןטלעז טָאה ןיילַא ץרּפ .(*ןעמונעגנָא
 .וירב רעד טָא טמַאטש סע רעכלעוו ןופ ,טייצ רענעי ןיא וליפא ןעגנולייצרעד
 ןזיוועגנָא ,בגא ,םיא רע טָאה רעביירש ןקיבלעז םעד וצ ווירב רעדנַא ןַא ןיא
 ךיא, :עציקס ַא רענייז ןיא רעלעפ ,ןשייידיא טינ ,ןשירעלטסניק-ןייר .ַא ףיוא
 ,ליפ ןוא יטשרַאפ ךיא -- םיא רע טביירש -- (םירבד לוק) דייר רָאנ רעה
 ,(**װ"זַאא "טינ ךיא עז דליב ןייק רעבָא

 -טעלב-בוט-םוי יד ןופ ץנעדנעט עשיטסילַאיצָאס יד לָאז ןקַאװטיל .א טיול
 יז לָאז -- ןטשרע ןיא ,לטעלב ןטייוצ םעניא טשרע ןרָאװעג טלוב ןבָאה ךעל

 ןצנַאג ןיא טינ רעבָא ,טעמכ זיא סָאד ,ןונ ,(***?ןעזעגסױרַא ןבָאה טינ טעמכ; ךיז
 ךיילג -- זיא ,לטעלב ןטשרע עמַאס םעד ,"חסּפ דובכל; םעניא ןיוש .קיטכיר
 רעד ןופ גנורעלקרעד עצרוק ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ --- לטייז ןטשרע ןפיוא
 ןזָאלעגסױא ךיז טָאה גנורעלקרעד עקיזָאד יד ןוא ,(?טעלב םענופ) עיצקַאדער
 | :תורוש יד טימ
 המ, ןצנַאג םעד רָאי ס'פיוא טלָאז ריא זַא ,ןשטניוו רָאנ ךייא ליוו ךיא.,,|
 ריט יד ןענעפע טעװ ריא זַא -- ןוא ..ןסעגרַאפ "ונִייה םידבע; ןטימ *הנתשנ
 ,"לכיו יתיי ןיפכד לכ, ןושל סימרא ןבל ףיוא ,טנייה יו טינ ,תמאב ןפור ןוא
 -גנוה ןייק רעמ ןייז טינ ,סע טסייה ,ןלָאז סע ,"ןעמוקניײרַא .ןפרַאד טינ רענייק לָאז
 -נעט רעשיטסילַאיצַאס ַא ףיוא שינערעהוצנָא ערָאלק ןייק טינ סע זיא ...עקירעג
 ןוא לייפ, ןיא .רעמ טינ ,שינערעהוצנָא ןַא רָאנ עקַאט ןעוועג סע זיא ךָאד ?ץנעד
 -ַָאס ףיא זמר ַא יו רעמ ךס ַא ןיֹוש ןעוועג זיא ,לטעלב ןטייווצ םעד ,"ןגיוב
 -- הלבשה -- ץלַא ךָאנ ןעוועג ךיוא טרָאד זיא רקיע רעד .ןעיידיא עשיטסילַאיצ
 -רַאפ ,ךיל ַא סָאסימַאש) רעטכעוו-טכַאנ יד ןופ קזוח :הלכשה עלַאקידַאר ,תמא
 ,(ןעמינָאדװעסּפ עכיײרלָאצ סעצרּפ ןופ רענייא -- *רעצוּפ-ןּפמָאלא ןופ טשידִיי
 ןכַאמרַאפ ןרעיט ןוא ןריט יד ,רעטצנעפ יד ןסילשרַאפ, סָאװ ,יד ןופ טָאּפש
 -עג טָאה טָאג יװ ,ךיז ןגָאלש ןוא ןרעיוא יד ךיוא ןּפָאטשרַאפ ,ןגיוא יד ךיוא
 :ןעגניז סָאװ ,יד ןופ טָאּפש ,?ןטָאב

 ןעינק ןוא ןטעב ןוא ןענעװַאד רימ 'לעוו רימ
 ןעיצ טעװ ,םלוע לש ונובר רעד ,טָאג ןוא
 יילב יו ןרעוש ַא ,ןקלָאװ א

 ,129 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב (*
 ,193 'ז ,טרַאד (*=*
 ,19 '/ ,ןעװעג סָאװ 6
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 ןףרעה זדנוא טעו טָאג ,ָא -- עלַא ךייא רעביא

 ,ןרעטש יד ,הנבל יד ןשעלרַאפ ךָאנ טעװ רע

 ..יירטעג ןפָאלש ךייא טעוו ריא ןוא

 עג אפוג גנורעלקפיוא זיא ,סנטשרע רעבָא .עריטַאס-סגנורעלקפיוא עשיּפיט
 ,רעד ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער רעד ןופ לייט ַא ןעוו
 ןיוש טימרעד טָאה "טכיל טײרּפשרַאפ ןוא "זיימועדעלפ, יד ןבירטעג טָאה סָאװ
 ,סנטייווצ .ןעיידיא עשיטסילַאיצָאס ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד ןפלָאהעגטימ ןיײלַא
 ךעלטעלב עקידרעטייו יד ןיא ןוא "ןגיוב ןוא לייפ, ןיא גנורעלקפיוא יד זיא
 לייט, ןיא .םזילַאיצָאס ןופ טסייג םעניא ןרָאװעג טריפעג טקעריד ןיוש ןייוולייט
 -ָאליפ םענעגושמ םעד; סיקסוועשטניוו סירָאמ ןעוועג טקורדעג זיא ?ןגיוב ןוא
 --- ןרָאװעג טריטקַאדער קרַאטש ןצרּפ ןופ זיא סָאװ ,ייסע ןַא --- "ייסע ןַא סּפָאז
 לקיטרַא ןקיטכערּפ םעד טָא ןיא ןוא ,"עגַאל רעשיעּפָאריײא-ברעמ רעד; ןגעוו
 ץזַאושזרוב עצנַאג יד ןרָאװעג טכַאלעגסיױא ןפוא ןקיציו טסכעה ַא ףיוא זיג
 ןייק -- טײקמערַאװ רָאנ ,סעּפָאנס עצנַאג (יז טיג) טכיל, סָאװ ,עיצַאזיליוװיצ
 -בוט-םוי ןקיבלעז םעד ןיא ."רבק ןיא סופ ןייא טימ; טייטש סָאװ ןוא "לֵציֵּפ
 -- רמועב ג"ל ןגעוװ ןָאטעילעפ ַא (סעצרפ) סרפצל ןיא -- ןעמ טָאה לטעלב
 ךייא ןופ רעוו ...רימ טגָאז.. :רעדניק יד וצ גנודנעוו ןימ ַאזַא ןענעייל טנעקעג
 סייוש ןגייא ןופ ןבעל טעװ סָאװ ,רעטעברַא רעכעלרע ןייא ןסקַאװסױרַא טעו
 טינ ,ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא ןבעל טעוװ ךייא ןופ רעוו ,רימ טגָאז ,טולב ןוא
 -גיז יד ,םערָאװ ַא יװ ,ןקעטשנײרַא טינ ,ּפָאק ןדמערפ ַא ףיוא זיול ןייק ןייז
 עכעלטע ןבעג ךיא ליוו םעד ןוא -- רע ,רימ טגָאז ,ןגָאמ ןדמערפ ַא ןיא ףּפענ
 .."ןעמוק ץונוצ רעכיז םיא ןלעװ סָאװ ,ןזעל וצ ךעלכיב ענייפ ,עטוג

 ערעפרַאש ןוא ערערָאלק ךָאנ טדערעג ןבָאה ךעלטעלב עקידרעטעּפש יד
 ,ןָאטעילעפ ַא ןיא ,"שַאט-ןמה, ןיא רימ ןענעייל ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא .םירוביד
 םעטסיס רעטלַא רעד; :(ץרּפ) *עיצקַאדער ןופ ץל רעד, ןבירשעגרעטנוא זיא סָאװ
 -רעד ..קַאה יד ףיא ךיז טביוה טולב ןוא סייווש ןופ חבזימ ןרעביא ...טלַאפ
 רעטעג עטוװרּפעגסױא ערעטלע ךָאנ ךיז ןכוז ןוא ןפיולטנַא םיחלג ענעקָארש
 ןוא ,רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ ץלַא (ּפָארַא) ךיז טזָאל קַאה יד רָאנ ,וו"זַאא
 טעװ טלָאמעד ןוא ,.ןטפול רעד ןיא ןעגנירּפשעצ ןגרָאמ-טנייה טעװ חבזימ רעד
 -ער טכע ,עקיזָאד יד טימ רָאנ טינ רעבָא ,.."ןייז טוג ךיוא ,ךיז טכַאד ,זדנוא
 ךעלטעלב ,ענעסַאלעג ץנַאג ךָאנ ,עטשרע ענייז טימ ןיוש -- ,דייר ,ערענָאיצולָאװ
 רעשיטסילַאיצָאס ןוא רוטַארעטיל ןופ ןַאגרָא רעלעניגירָא רעקיזָאד רעד ךיז טָאה
 -סקלָאפ רעטמיטשעג שיטסילַאיצָאס רעד ייב טכַאמעג טבילַאב ױזַא גנורעלקפיוא
 ןבָאה -- קַאװטיל .א טלייצרעד -- לטעלב-תועובש ןפיואק זַא ,ץנעגילעטניא
 םעניילק ַא ןופ תורבדה תרשע; יד .טסַאג ןרעייט ַא ףיוא יו טרַאװעג ןיוש רימ
 ַא טכַאמעג זדנוא ףיױא ןבָאה (.1 .ש -- ץרּפ .ל .י ןופ ןבירשעג) "לטעבעלַאב
 'והותה םלוע ןיא' ןָאטעילעפ םעד ןיא ..'רערעזדנוא ןצנַאג ןיא זיא רע' :םשור
 ,(**טשּפ טנרעלעג ןוא טלבירגעג ךיז רימ ןבָאה

 וליפא ,םזילַאקידַאר רעמ סָאװ ןצרּפ ןיא ןשטיײטוצניירַא טכוזעג טָאה ןעמ
 סָאװ ,שידִיי ןיוש ,"עטכישעג עכעלמיטסקלָאפפ עטשרע סעצרפ -- םילבוקמ

 .טרָאד (*
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 זיא ,תינעת רעד ,לטעלב-זומתב רשע העבש םעניא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא
 -יטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג ַא יװ ןרָאװעג טשטייטעגסיוא ןפוא ןקידתומימת ןפיוא

 טגנערב רעגנוה רעד; -- זַא ,ןעוועג ןבָאה לָאז הנווכ סעצרּפ ,עריטַאס עש
 םירוסי ןופ .האובנ וצ ,תונויזח וצ ,סעיצַאניצולַאה וצ רעקלעפ ןוא ןשטנעמ
 עניש ַא ךיז ןעמ טפַאש ,טלעװ יד ָאטינ זיא סע וַא .לבוקמ ַא ןעמ טרעוו
 / * א(*"טלעװ ענעי

 רעמ סיוועג טנעײלעגנײרַא ךעלטעלב ענייז ןיא ןוא ןצרּפ ןיא טָאה ןעמ
 . יז ןזַא ,טקַאפ א זיא סע רעבָא ןעװעג ייז ןיא זיא סע לפיוו ,םזינָאיצולָאװער

 -ידנריזינָאיצולָאװער ַא טאהעג ןעניז ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןוא ןלערוטלוק ןיא ןבָאה

 -נייא םעד ןבעגרעביא לָאמ ַא רעדיוו ךיא ליוװ ,"זדנוא ייב,, --- ןוא גנוקריוו עק
 ,זדנוא ייב , --- ,םירבח ענייז ןוא ןקַאװטיל ,א ףיוא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,קורד
 ןעמענ יד ןענייז ,טייקשידִיי רעד ןיא עטקייוועגכרוד ,ןטנעגילעטניא-בלַאה עגנוי
 ערעזדנוא ןעוועג ןענייז ךעלטעלב-בוט-סוי יד .קיליײה ןעוועג יקסניּפ ןוא ץרּפ
 יד ןטיײרּפשרַאפ ..רעטנעצ דעקיטסייג רעזדנוא -- 1 ענַאילגעצ ,ךעלטעלב
 רעזדנוא -- ןצרּפ ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב ,החמיש רעזדנוא ןעוועג זיא ךעלטעלב
 ,(+="ןיילַא ענליוו ןיא טינ ןעוועג זיא סָאד ןוא .קילג

 -םוי ידק :תודע ןַא ךָאנ זיא טָא ןוא ,קַאװטיל .א טגָאזעג תודע טָאה ױזַא
 ןשיוװצ ייז טנעייל ןעמ ,עסַאמ רעד ןשיווצ טיירּפשרַאפ ןרעוו ךעלטעלב-בוט
 ןיא הרוש עדעי .סעשזריב ףיוא ייז טריטוקסיד ןעמ ,ךעלזיירק-רעטעברַא יד
 -בוט םוי יד טצעש ןעמ ..טסנרע ןטסערג ןטימ טנעיילעג ,טרידוטש טרעוו ייז
 ,(=**"ןעלװָאט עצרַאװש יד טימ ךעלכיב עלַאגעלמוא יד יוװ רעקינייװ טינ ךעלטעלּב

 :עטכישעג-סנבעל ןיימ סרמרמ ןמלק ןיא רימ ןעניפעג וצרעד סכעלנע סעּפע
 -געייל) ךיז ןרעּפמַא (1895 םורַא ןטסילַאיצָאס-רעטעברַא עשידִיי עגנוי ה"ד) רימע
 טימ ןיימ סעצרּפ ןגעוו ..(.נ .ש --- ןבעל ןוא רוטַארעטיל גנולמַאז סעצרּפ קיד
 ןענעייל םייב ןסעומשכרוד ךיוא ךיז ןגעלפ רימ .סנייז עלהשעמ םענעי רעדָא םעד
 ,לטעלב-בוט-סםוי ַא ןיא ,'זיור יד' עלהשעמ ןייז ,לשמל יװ ,ןכַאז עקידרעלירפ ענייז

 ןעניפעג םוטעמוא יו רעמ .עיזעָאּפ לכיב ןייז ןיא ,!המלש אסכ' דיל סָאד ןוא
 ןבעל ןוא רוטַארעטיל ךובלמַאז ןייז ןיא ןרעּפמַא וצ ךיז .סָאװ ןגעוו רעבָא רימ
 -ַאב ןוא למיירטש סָאד ,גיווש עשטנָאב ןייז טימ טניימעג טרָאד רע טָאה סָאװ
 ?ןשטנעמ עסיורג רַאפ תוישעמ עניילק ןעמָאנ ןרעטנוא ךעלהשעמ ןעצ יד סרעדנוז

 -ייל עטמיטשעגי-שיטסילַאיצַאס יד זַא ,ןבעגיצוצ יאדכ זיא וצרעד .81 יז ,טרָאד (*
 -עגנײרַא ,טשּפ ץוח ַא ,ןצרּפ ןיא ןכַאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז סרענע
 .ןָאטעג ענעגייא סָאד ןבָאה ןטסילַאנָאיצַאנ סרענעייל יד .דוס ןוא שורד ,זמר ךיוא טנעייל
 ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,גײװש עצנָאב טקורדעגּפָא טָאה ,ןָאזעגיד טלייצרעד ,ץרפ ןעוו,
 טָאה רענעייל רעד ,רע זַא ,טרעלקרעד ,בגא ...ןוא ,רענעייל ענייז ןופ םענייא ןופ ווירב
 ."זַאא לארשי תסנכ יד טנײמעג ץרּפ טאה גײװש עצנַאב ןיא זַא ;ןענאטשרַאפ דלַאב
 ,טוג !סעקַאװטיל ריד ַאע :רעטרעװ יד טימ ווירב םעד טגנַאלרעד טלָאמעד רימ טָאה ץרּפ
 ןעניז ןיא וליפא בָאה ךיא זַא ,ןרעווש םעגייד קַאװטיל םעד ןַאק ןוא ךָאנ בעל ךיא סָאװ
 "'ךָאד וטסייו ,טַאהעג ןעניז ןיא ָאי בָאה ךיא ןעמעװ .לארשי תסנכ יד טָאהעג טינ
 רעקרָאיהינ ,ץרפ סליזיימ .נג טול טױיטיצ ,1916 ,ענליוו ,טײצרַאי ןטשרע סעצרפ וצ)
 .(162 יז ,עֿבאגסיוא

 ,844 'ז ,טרֲאד (=*
 .12 'ז ,קרעװ סעצרפ ןיא קלָאפיסטעברַא סָאד ,ןיטשּפע אנכש (55*
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 ,טניימעג ייז טימ טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,קינייא עלַא רימ ןענייז ךעלהשעמ ןיינ ןיא
 .ןקיניא טינ ךיז רימ ןענעק ןטרַאק ןוא טכעה טימ רעבָא עלהשעמ ןייא ןגעוו
 ןיביכ ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ ףמַאק םעד ןיירַא םעד ןיא טשטייט טייהרעמ יד
 טושּפ ןוא טסָארּפ טימרעד טניימ ץרּפ .ל .י זַא ,גָאזכ .קימיטשנייא טינ ייז טימ
 ךיז ךיא בָאה ,טייהרעמ רעד טימ ןקיניא ךיז קידנענעק טינ .ןיצ יבבוח יד
 טָאה רע סָאװ ,ןגערפנָא םיא ןוא ןצרּפ .ל .י וצ לווירב ַא ןביירש וצ ןטָאבעגנָא
 בײרשַאב ןוא לטרַאק-טסָאּפ טלּפָאט ַא ףיוק'כ .עלהשעמ םעד טָא טימ טניימעג
 יד ןגעו עלהשעמ ןייז טציא ןענעייל ,'רעזעל עפורג' ַא ,רימ ױזַא יװ ,טרָאד
 -יא יד .ןיצ יבבוח יד טימרעד טניימ רע זַא ,טלַאה ךיא .ןּפרַאק יד ןוא טכעה
 זדנוא רעבירעד םיא ןטעב רימ .קימיטשנייא טינ רימ טימ רעבָא ןענייז עקירעב
 טָא טימ טניימ ,ץרּפ .ל ,י ,רע סָאװ ,ןפָארטעג קיטכיר טָאה'ס רעװ ,ןרעפטנע וצ
 -עג קיטכיר טָאה ריא ,רמרמ רעה; :ןעװעג זיא רעפטנע ןייז ."עלהשעמ םעד
 רענעיל עטמיטשעג-לַאקידַאר עגני יד ןגעלפ רעקיטכיר ךָאנ .(+"ןפָארט
 ,קיטסיצילבוּפ עכַאפנייא ןביירש טגעלפ רע ןעוו ,טניימעג טָאה ץרּפ סָאװ ,"ןפערט?
 רמרמ רעקיבלעז רעד טביירש -- ןייא עז'כ; :םילשמ ןוא סעירָאגעלַא ןייק טינ
 שּפיה טָאה ץרּפ ,ל .י זַא -- עטכישעג-סנבעל ןייז ןופ לטיּפַאק רעדנַא ןַא ןיא
 -נעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק ,לארשי ץרא בושי ןגעוו ןעגנוניימ עניימ טסולפנייאַאב
 ,םולבנעיליל יוװ ,רעגָאז-טרָאװ ענייז ןוא) טעטימָאק-"ןויצ יבבוח; רעסעדָא ,עניט
 -ָאיצַאנ ,(הנידמ עשידִיי) טַאטשנעדוי ַא ןופ ןַאלּפ סלצרעה 'וד ,(ַא"א םעה דחא
 ,(**װזַאא ?םזיטימעסיטנַא ,עיצַאלימיסַא ,םזיטילָאּפָאמסָאק ,םזילַאנ

 ןעוועג ?סעבַאגסיוא-ץרּפ, ערעדנַא ןוא ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןענייז ױזַא סָא
 -רעד ןיוש ןוא ,רדח רעתמא ןַא טנגוי-רעטעברַא רעשידִיי רעלַאקידַאר רעד רַאפ
 -רַאפ עריא ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ יז ןטלָאװ ןיילַא רַאפ
 טרפב ,טייצ רענעי ןופ רבע תפש יבבוח יד ןוא ןויצ יבבוח יד ,סרענגעק ענעסיב
 דניירפ עקיטכענ יד טָא ןופ טכַאמעג קזוח ייז ןיא טפָא ױזַא טָאה ץרּפ זַא ךָאנ
 רעבָא ,לַאירעטַאמ ןלַארטיײנ ךיוא ןבעגעג ךעלטעלב יד ןיא טָאה רע ,תמא .ענייז
 ןעוועג זיא ,רענעיײל יד ףיוא םשור ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,סָאד --- ,רקיע רעד
 ,עלַא יד ןגעוװ ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאט רעשיריטַאס רעפרַאש רעד
 ןענייז .םזילַאקידַאר ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצָאס ןייז ןעוועג לבוט טינ ןבָאה סָאװ
 סעבַאגסױא ערעדנַא עלַא ףיוא ןוא ךעלטעלב ענייז ףיוא ,םיא ףיוא עקַאט ייז
 טָאה 1894 ןיא ןיוש ,(***המח אלמ ןעוועג שיערבעה ןיא ייס ,שידִיי ןיא ייס ענייז

 עז 1948 רעבמעטפעס ןט4 ,טייהיירפ-ןגרָאמ ,"עטטישעג-סנבעל ןיימ, ,רמֹרמ (י
 .1027 לירּפַא ןט16 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל ןיא לקיטרַא ןַא סרמרמ ךיוא

 | ,1948 רעבָאטקָא ןט16 ,טייהיירפ-גרָאמ (**
 עווסערגא יד ןעוװעג ןענייז ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןגעק טרעטינרַאפ רעמ ךָאג 66

 שריה ,דיגמיטָאטש ףענליו רעד, ןיא ,ליּפשײב םוצ ,ױזַא .ןדיי עמורפ יד ןופ טרעריפ
 רענייא ןיא ,ןגהלא קחצי 'ר בר רענווַאק ןטמירַאב טלָאמעד םעד ןופ ןוז ַא ,שטיוואביבַאר
 עכעלרעפעג יד ןגעק ןטערטעגסיֹורַא ףרַאש לוש רעסיורג רעד ןיא תושרד ענייז ןופ
 טיג סע יװ .געוו ןכיילג םענופ טיילעגנוי עשידיי ּפָארַא ןריפ סָאװ ,ךעלטעלב-בוט-םוי
 -רעדנַאגופ ןלוש רענליו יד ןיא 1894 רָאי ןיא זיא ,רמרמ ןמלק טַאװירּפ רעביא זדנוא
 -ידַאר רעד ,גייווצנעזָאר .א) "ךעלטעלב-בוט-סםוי יד ןגעק "םרח ַא, ןרָאװעג טּפעלקעג
 ,(96 'ז ,1924 ,ועיק--װָאקרַאכ ,פַאש סעצרפ ןופ דָאירעּפ רעלַאק
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 -ַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןיא הרצ עיינ יד, ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ ץילמה

 אכוח ןכַאמ יװ טינ ייז ןענעק רעמ סָאװ ,ךעלכיב עקיטפיג עניילק יד, :"רוט

 -קַאדער יד .(*"סרעביירש ןוא םידמולמ ,םינבר עריא טימ טייקשידַיי ןופ הלולטו

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןשינערעהוצנָא רַאפ טלעטשענּפָא טינ ךיז טָאה ץילמה ןופ עיצ

 יז ,םירבח ענייז ןוא ןצרּפ ףיא עלהריסמ ַא יװ ןרעװו טשטייטעגסיוא טנעק

 .**"סרערעטשעצ-טלעוו יד םיעגושמ יד, וצ ןרעהעג ייז זַא ,ןעקנּוװעגנָא טָאה

 ןתמא ןַא הריסמ רעשלַאפ רעד ןגעק, ןביירש וצ ןעוועג ןעגנוװצעג זיא ץרּפ

 הרירב ַא --- ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג רע טָאה טסעטָארּפ ןייז ןיא ."טסעטָארּפ

 סוקיטירק .ךעלטעלב-בוט-םוי ענייז ןבעגעגסױרַא רעטייוו ןוא (י**!טַאהעג רע טָאה

 דָאכסָאװ ןיא טָאה ,דמערפ ןעוועג ןָא בייהנָא ןופ םיא זיא ץרּפ סָאװ ,(ווָאנבוד .שן

 זיא סָאװ ,סעּפע ןגעו יװ ,"סעבַאגסיױא סעצרּפ רעה. ןגעו טקירדעגסױא ךיז

 "ףסאיחא; גַאלרַאפ ןשיערבעה םענופ רעריפ יד ,(+***"תושממ ַא ןָא ןוא ןטָארעג טינ.

 יַאּפ עוייב ַא ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה טייהרעליטש .ןעגנַאגעג רעטייוו ךָאנ ןענייז

 "נַא ףיוא ךיוא יו ,לטעלב-בוט-מוי ןטרעפ םעד -- "תינעת, םעד ףיוא עידָאר

 טָאה ןבירשעג ,(*5**זעקָאל ןטייהעג טָאה עידָארַאּפ יד .סענַאגסױא סעצרּפ ערעד

 טכַאלעגסיוא טָאה רע ,(****י*ןַאמשירפ דוד (גרעבדלָאג םהרבא םינָאדװעסּפ ןרעטנוא)

 ןיא ךיוא .ןילַא סעבַאגסױא סעצרּפ רָאנ טינ טַאהעג ןעניז ןיא טָאה ץילמה (*

 -ער ןשיטקַאפ ןייז ,ןיקסניפ קנַאד ַא ,ךיז טָאה (1894) 2 דנאב ,דניירפדזיוה סרָאטקעּמפס

 טָאה "ינולּפ, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא .ןָאט רעלַאקידַאר קרַאטש ַא טּפַאכעגניירא ,רַאטקַאד

 גנוסַאפפיא רעשיטסילַאנָאיצַאנזעיגילער סצבעי באז ןופ ךיור ןוא ׁשַא טכאמעג יקסניּפ

 ןעזייר טהרבא ךיוא ,יקסניּפ דוד רַאנ טינ ןוא ,ללכב טייקשידיי ןוא עטכישעג רעשידיי ןופ

 ייװ ,ןזרעפ ענױזַא טכעלטנפערַאּפ 1894 ןופ דניירפדױה דנאב טעד ןיא טָאה

 ,ןסע ךעבענ ןליו ןדלי
 ,הרוצ רעייז טרעטצניפרַאפ זיא'ס
 םיליכשמ עשידיי יד ןוא
 .הרורב הפש ןגעוו ןטכַארט

 דוד ךיא ,92 1 ,פַאש סעצרפ ןיא דָאירעּפ רעלַאקידַאר רעד ,גייוװצנעזַאר .א (5

 .284 'ז ,1945 ינוי ,טפנוקוצ יד ,"ךעלטעלביכוטיםוי יד ןופ עטכישעג, סיקסניפ

 .טרָאד עֶז (פ5*
 .0 'מוג ,1894 ,דָאכסָאװ (5*

 ךרוד ןבעגעגסיורעה ,ד"נרת ,עשרַאװ ,גנוטלַאהרעטנוא רוצ לטעלב ַא ,ןשקָאק (5569*

 .(וָאלַאי .א) .י .א

 יבלַאה רעקיזָאד רעד ןיא זיא רעװ ,ןעמיטשַאב וצ רעווש ןעוועג טלָאװ סע (ףפפפפ+

 י.שירפ רעדָא ץוּפ -- רעטשרע רעד ןעוועג תקולחמ רעכעלנעזרעפ-בלַאה ,רעשירארעטיל

 י"רַאש ןייז טימ ןַאמשירפ רשפא זיא (ץנעדנָאּפסערָאק רעטַאוװירּפ ןיא ןוא) ךעלדנימ .ןַאמ ,

 רעד ןיא .רעטשרע רעד ןעוועג ערעדנַא ףיוא פָארַא ןביוא ןופ ןקוק ןייז ןוא גנוצ רעפ

 זיא ,(29--28 'זו ,1932 יימ ,ָאגַאקיש) ןזיװַאב רעסקאוו השנמ טָאה רעבָא רוטַארעטיל

 ןוא סעיזנעצער יד ןיא .ןענַאמשירפ טימ ךיז ןעּפעשטרַאפ וצ רעטשרע רעד ןעועג ץרּפ

 ןגעװ ץרּפ טָאה ,1891 ,װ ,קעטָאילביב רעשידיי ןייז ןופ ןקילנרעכיא עשירַארעטיל

 טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע םגה ,רָאטַאיגַאלּפ ַא ןגעו יװ ,ןבירשעג ןענאמשייוט

 -סױרַאיץרּפײטנַא ענייז ןיא לָאז ןַאמשירפ ןעוו ,ןסעגרַאפ ץלַא סָאד טלָאװ ץרּפ .טנַאלַאט

 רעטניה לָאז ןינודקומ .א טיול .טרעטיברַאפ קידתונשקע יױזַא ןעוועג ןבָאה טינ ןעגנוטערט

 "ידיי יד ןוא ןטסיערבעה יד ןשיװצ ףמַאק רעד, ןטלַאהַאב ךיז םזיצרּפיטנַא סנַאמשירפ

 רעכינ ןעוװעג ץרּפ זיא ,ןרָאי רע90 יד ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק רעד ןעוו .?ןטסיש
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 -םוי יד ןיא רָאנ טינ ,סעבַאגסיױא עיינ ענייז ןיא טקורדעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא
 טָאה ץרּפ .דײר עבָארג טימ לופ ןעװעג זיא טעלפמַאּפ רעד .ךעלטעלב-בוט
 לפיוו ,רָאמוה רעמ ךרע ןַא טינ טימ ןוא קיטומטוג רעבָא ,טרעפטנעעג םיא ףיוא
 טָאה ץרּפ .סעידָארַאּפ ערַאגלוװ ץנַאג סנַאמשירפ-גרעבדלָאג ןיא ןעוועג זיא סע
 טקורדעגּפָא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעילעפ ַא -- ?ןוורענ עקנַארק יד; ןיא ןָאטעג סע
 -טריוורענעדע ןגעוו טדערעג טָאה רע .לטעלב-ומחנ-תבש ַא -- ?טסיירט יד; ןיא
 -יפ עד 'רד רענעקַאבעג-יינ ַא; יװ ,ןדִיי עכלעזַא ייב ןוא ללכב ןדִיי ייב ?טייק
 ,גַאלרַאפ םעד .(**ןפורעגנָא טינ םיא רע טָאה ןעמָאנ ןטימ ,(=טרפב *עיּפָאזָאל
 טָאה ,סעבַאגסיױא ענייז ןוא ןצרּפ ןגעק טעלפמַאּפ םעד טריסנַאניפ ןבָאה לָאז סָאװ
 -עג רע טָאה -- ןוורענ ענעגושמ יד טינ ןעווע :ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא אי רע
 ױזַא טינ ,"ץחה, ןרָאפ ןקָארשעג ױזַא טינ ףסאיחא ינב יד ךיז ןטלָאװ --- ןבירשי
 ייֵז םירפס ירכומ יד טדערענּפָא ױזַא טינ ,ךעלטעלב- בוט-סםוי יד ןגעק טריטיגַא
 ןבָאה ןעקָאל יד ךָאנ דלַאב .וו"זַאא (?זיימ ףיוא --- "םס, ןטימ ןעלדנַאה טינ ןלָאז

 ַא ךָאנ ןבעגעגסױרַא ,םיא רעטניה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןוא ןַאמשירפ דוד
 ןסייהעג סע טָאה לָאמ סָאד .ךעלטעלב-בוט-םוי ענייז ןוא ןצרּפ ףיוא עידָארַאּפ

 ,"לטעלב קידנסייב ,קידעבעל ,קידנעגנירּפש ץרַאװש ַא ,בָאב העשת ןָאפ יולפ ַא;

 ,עשרַאװ ,ןָאלַאי ,.א ךרוד ןבעגעגסיורעה ,גרעבדלָאג םהרבא ןופ טסַאפרַאפ
 ױזַא ,(=**רעפטנע ןַא ןָא ןבילבעג טייז סעצרּפ ןופ זיא טעלפמַאּפ רעיינ רעד ."ד"נרת

 רע .טייצ רעקידרעטעּפש ַא ןגעװ טדער ינודקומ רעבָא .שיטסישידיי יװ ,שיטסיערבעה
 ןענייז רעביירש עשידיי עלַא ןוא ןענַאמשירפ טימ ןעוװועג ןענייז רעערבעה עלַא, ;טגָאז
 ןיא ןַארַאפ רשפא זיא .(26 'ז ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ .ל .י) ןצרּפ טימ ןעוועג
 -סיערבעה םעד ןענַאמרעד וצ גונעג זיא סע .אמזוג ַא סע זיא ךָאד ,תמא לקיטש ַא םעד
 ,סנאמשירפ טינ ,סעצרּפ ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא רע :רענזיולק ףסוי ירד רעריפ ןשיט
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןצרּפ ןגעק יװ רַאפ רעכיג ןעוועג קילַאיב ןזיא ךיוא .רערערַאפ
 ,םכילע םולש יוװ ,הנחמ-שידיי רעד ןופ סרעייטשרָאפ ןענַאטשעג ױדצ סנַאמשירפ ףיוא ןענייז
 ,ערעדנַא ןוא רָאטקעּפס יכדרמ

 ןגעוו תונורכיז לטיּפַאק ןייז ןיא טכײירש רע ןעוו ,תועט ַא טָאה ץכ ןויצדב (*
 טָאה ןַאמשירפ ןעוו ,1902 ןיא טשרע זַא ,(א"ישת ,ןויס 'ד ,ביבאילת ,רקובה) ןצרפ
 ץרפ לָאז טלָאמעד טשרע זַא ןוא "רָאטקַאד, טרילוטיט ךיז רע טָאה ,טַאהעג הנותה
 סע טָאה ,ןעעז רימ יו ."רָאטקַאד-קפס, ַא ןגעוו יוװ ,םיא ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה
 .רעירפ ךס א ןַאטעג ץרּפ

 רע טָאה "לטעלב ןקידבוט-םוי, ןקיבלעז םענופ "ןטסַאק-װירכ, םעניא ןיולב (**
 ןענייז ןשקָאל יד זַא ,ןבירשעג (ענליוו ןופ גערפנָא ןַא סעּפע ףיוא קידגרעפטנע יו יֹוזַא)
 ?ךעלהמכח ענייז ןוא ליטס ןייז ;סנאמשירפ סיוועג

 ,רודה טַאלכנכָאװ סָאד טריטקַאדער טָאה ןַאמשירפ ןעװ ,רעטעּפש ןרָאי טימ (י**
 טָאה ןעמ ןעוו ,1914 ןיא ,רעטעּפש ךָאנ ןוא ,רעטעברַאטימ ַא טרָאד ןעװעג ץרּפ זיא
 ,?ףימוה , ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ,ץרּפ טָאה ,ייליבוי סנַאמשירפ טכירעגּפָא עשרַאו ןיא
 זיא 1914 רַאפ ךיוא .רענגעק ןגנַאלנבעל ןייז דוככל גנורעייפ רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא
 עלַאיַָאל ןטלעז ַא ןעװעג, ,טלייצרעד קנורט .י .י יװ ,ןענַאמשירפ וצ גנויצַאב סעצרּפ
 טכעלש ַא ,תודע קנורט טגָאז ,טרעהעג טינ םיא ןופ לָאמ ןייק בָאה ךיא .עקיטומסיורג ןוא
 :טרעקרַאפ .ןובשח סנַאמשירפ ףיוא ץיוו ןייק טינ וליפא ןוא ןענַאמשירפ ןגעװו טרָאװ
 -ביא טלָאװעג ליפוצ (סעומש ַא ןיא) ךיז טָאה סרערערַאפ סעצרּפ ןופ רעצעמע ביוא
 "וצּפָא טסוװעג דימת ץרּפ טָאה ,ןסײררעטנורַא ןענַאמשירפ ןוא דובכ סעצרּפ רַאפ ןלעטש
 ,(59 יז ,ײמ---לירּפַא ,1948 ,קרָאיײוינ ,טייצ רעזדנוא) וו"זַאא "ןטסנידרַאפ סנַאמשירפ ןצַאש
 .(53 'ז ,1951 ,ביבאילת ,10 ,טײק ענעדלָאג יד) שַא םולש טלייצרעד ענעגייא סָאד
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 ןבירשעג סע ןבָאה סָאװ ,יד טריטימָארּפמָאק רעמ יולפ יד טָאה ,ןשקָאל יד יװ
 ,(*ךעלטעלב-בוט םוי ענייז ןוא ןצרּפ יװ ,ןבעגעגסױרַא ןוא

 ןטימ ןדנירג ןפלָאהעג טָאה יקסניּפ דוד סָאװ ,"ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז, יד
 סעצרּפ וצ ןבָאה ,ךעלכיב עכעלנע ןוא ענױזַא ןטיײרּפשרַאפ וצ ןוא ןציטש וצ ליצ

 ףליה רעייז רעבָא .רעירפ יו סערעטניא ןרעקרַאטש ַא ךָאנ ןזיװעגסױרַא ךעלטעלב
 טרעה ץרּפ ןוא ,עלעירעטַאמ ַא יװ ,עשילַארָאמ ַא רעמ ןעוועג ףוס לכ ףוס זיא

 רעייז זיא בצמ ןייז זַא ,ןענָאזעניד וצ ווירב ענייז ןיא ןגָאלק וצ ףיוא טינ ךיז
 וצ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,עידיסבוס יד ןפלָאהעג טיג טָאה סע .רעטכעלש ַא

 17 יװ רעמ -- הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ רעדילגטימ עקינייא ןופ ןגירק
  ,ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב טינ ץרּפ טָאה ךעלטעלב

 רעשירַארעטיל סעצרּפ ןיא זיולב טינ לטיּפַאק קיטכיוו ַא ייז ןענייז ךָאד

 ןיא ךיוא ,םזילַאנרושז ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ןיא זיולב טינ ןוא עיפַארגָאיב
 טינ טכַאמ סע ןוא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעיינ רעד ןופ גנוביײרשַאב-סנבעל רעד
 ןוא ווָאננוד-סוקיטירק יוװ ,ענױזַא) סרעקיטירק עקילָאמַא ערעייז סָאװ ,סיוא
 -ַאר רעייז רַאפ טינ אקווד ןוא -- ןעוועג לטבמ ייז ןבָאה (ןַאמשירפ-גרעבדלָאג

 ,קיטכיוו טינ ךיוא זיא סע ןוא ,שירַארעטיל-שיטסיליטס רָאנ ,ץנעדנעט רעלַאקיד

 עקיטכיר טַאהעג רשפא ייז ןבָאה טייהלצנייא רענעי רעדָא רעד וצ עגונב סָאװ
 שַיײטרַאּפ וצ ןעוועג גנומענרעטנוא סעצרּפ וצ ייז ןענייז טדערעג ללכב .תונעט
 רעסענ רימ ןעעז ,וויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה ַא ןיא ,טציא .וויטקעיבוס וצ ןוא
 רימ .טליּפשעג ןבָאה ךעלטעלב-בוט-םוי יד סָאװ ,עלָאר עסיורג יד רערָאלק ןוא
 ןעוועג ייז ןענייז ןעיידיא עלַאקידַאר-לַאיצָאס ערעייז טימ רָאנ טינ זַא ,ןייא ןעעז

 רעשידִיי רעד ןיא) עּפָארײא-חרזימ ןופ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סיינ ַא
 ךס ַא ןיוש ןעיידיא עקיזָאד יד ןענייז עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ רוטַארעטיל

 ךס ַא ןופ ןעמרָאפ עשירַארעטיל עיינ יד ךיוא ,(קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעירפ
 -רעד ַא ןעװעג ןענייז ,ךעלטעלב יד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןכַאז
 ,וטפיוא רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג ייז ןענייז שיטסיליטס ןייר ;גנוכיירג

 זיא ןיילַא טייקצרוק יד טָא ןוא -- ןכַאז עצרוק זיולב טקורדעג ןבָאה ייז
 -ידִיי רעקיצנייא רעד .ןעוועג טניוװעג טינ וצרעד ןענייז רימ .סיינ ַא ןעוועג ןיוש

 ,לָאמ עקיצנייא סָאד ןעװװעג טינ ןיא סָאד זַא ,ןענעכייצרַאפ וע יאדכ זיא סע (*
 ירעּפ ןייר ַא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,קימעלָאּפ ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא זיא ץרּפ ןעוו
 תקולחמ ןימ ַאזַא טָאה לָאמ טייוצ ַא ,רעטקַארַאכ ןעמענעגנָא ןייק טינ רָאג ןוא ןלענָאס
 ןופ רעמיטנגייא םעד ,(ןרודגיבא ןב) ןשטיװָאקלַאש .ל ןוא ןצרּפ ןשיווצ טױעקַאלפעצ ךיז
 ןופ טריטקַאדער ,גנוטייצ-סקלָאפ עשידי יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,"הישות, גַאלרַאפ
 ךענָאטעילעפ ענייז ןופ םענייא ןיא טָאה ץרּפ ,1903 ןיא ןעשעג {יא סָאד ,רָאטקעּפס יכדרמ
 טָאה ."הישות, ןופ רעריפ ןוא רעמיטנגייא םעד ןעוועג דובכב עגוּפ (22 'מונ) הפוצה ןיא
 -סקלָאפ רעשידיי ןיא טכעלטנפערַאפ ,רענגעק רענעסיברַאֿפ א סעטרּפ ,קנערפ .נ .ע
 לָאמַא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןצרּפ ןגעק טעלפמַאּפ ןכעלסעה ןוא ןרעטיב א (9 'מונ) גנוטייצ
 -סױרַא םעד טימ םענייאניא ןקנערפ טָאה ץרּפ .?עיצקַאדער ןיא ווירב ןימ ַא ,טנייה ןוא
 -עגסיוא רָאטקעּפס רָאטקַאדער ריא ןוא רודגיבא ןב גנוטייצ-סקלָאפ עשידיי ןופ רעבעג
 תשעמ ַא טליצרעד (?ץל א, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) טָאה רע ֹוװ ,ןאטעילעפ ַא ןיא טכַאל
 ןוא ,ןרָאטקעּפס ןוא ןרודגיבא ןב טרעטיברַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .םינצבק יירד טימ
 עפרַאש טימ ןצרּפ ןגעק סױרַא ייז ןענייז גנוטייצ-סקלָאפ עשידיי רעייז ןופ 12 'מונ ןיא
 ,ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ
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 -סקלָאפ רעשידִיי טמכילע םולש ןיא -- ךָאנ רעִירפ טָאה טָאװ ,רעביירש רעש
 ,עצרוק טקורדעג -- קעטַאילביב רעשידִיי רענעגייא ןייז ןיא רעדָא קעטָאילביב
 ,ל .י ןעוועג זיא -- ןעייסע עשירעלייצרעד רעדָא ןעגנולייצרעד עטריסנעדנָאק
 -נָאק וצ ךיז טנרעלעג ערעדנַא ךיוא רע טָאה ךעלטעלב-בוט-זוי יד ןיא .ץרּפ
 ץגנַאל רַאפ ,ןוט טוומעג סע טָאה רע .ןייז וצ ךיראמ ליפוצ טינ ןוא ןרירטנעצ
 וצ ךייש זיא סָאװ ןוא .ךעלטעלב יד ןיא ןעוועג טינ טרָא ןייק טושּפ זיא ןכַאז
 -ייצרעד ענייז ןיא טּפיוהרעד ,ךיראמ ןייק ןעוועג טינ עבטב רע זיא ,ןיילַא ןצרּפ
 ךיז לָאז רע ,שיטסינַאברוא וצ ןוא קידלודעגמוא וצ ןעוועג זיא רע .ןעגנול
 ןסָאלעג ױזַא ,קידכעלעמַאּפ ױזַא ןביירש וצ ןוא תויהש ןכַאמ וצ ןעניגרַאפ ןענעק
 ,רעביירש רעד ייס ןעוו ,לָאמ ַא ןבירשעג טָאה ןעמ יװ ,דייר ליפ ױזַא טימ ןוא
 סע ,השקשינ, זַא ,קידנסיוו ,דלודעג יא ,טייצ יא טַאהעג טָאה רענעייל רעד ייס
 ןייז טימ .טנערבעג סע טָאה ןצרּפ ייב ."טינ טנערב סע, ,?ןפױלטנַא טינ טעוו
 טָאה רע סָאװ ,זיא רעבָא רקיע רעד .ערעדנַא ךיוא ןדנוצעגנָא רע טָאה ןערב
 טינ רעיש בָאה'כ ;רוטטַארעּפמעט ערעכעה ַא טַאהעג ןגָאז וצ יֹוזַא ךעלנעזרעּפ
 -עג סייה טָאה ץַאז רעטקַאהעגּפָא ,רעצרוק ןייז ."ץיה ןופ טדערעג; -- טגָאזעג
 ,לָאמַא ןגעוו ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא .טרעביפעג זעוורענ ,טמעטָא
 ןליטש ןקילָאמַא םענופ םעטיר רעד טינ ןעוועג ןביירש ןייז ןופ םעטיר רעד זיא
 -טלייא רעשיטעטסשסיורג רעקיטנייה רעד ןופ רָאנ ,ןבעל-לטעטש םענעסַאלעג ןוא
 ,שינעּפַאכ ןוא שינ

 רע רעכלעוו טימ ,ךַאז רעד -- שינָאמ ןיא ןיוש ןעז טנעקעג סע טָאה ןעמ
 םכילע םולש .קעטַאילביב-סקלָאּפ רעשידִי סמכילע םולש ןיא טריטויבעד טָאה
 -רעביא ןצנַאג ןיא טעמכ עמעָאּפ סעצרּפ ןופ םעטיר םעד ןוא ליטס םעד טָאה
 טעז ,סעצרּפ ןוא סמכילע םולש ,תואחסונ עדייב יד ןעמ טכיילגרַאפ .טכאמעג
 -ירפ םענופ קעװַא ביײהנָא ןיא רָאג ןיוש זיא ץרּפ טייוו יו ,ךעלרעּפמײשַאב ןעמ
 ןיא סע ןעמ טעז רערָאלק ךָאנ .םעטיר-לטעטש ,ןקור ןוא םענעסַאלעג ,ןקידרע

 -קנעד רעצנַאג רעד ,ערעפסָאמטַא עצנַאג יד ןיוש זיא ָאד .ךעלטעלב-בוט-םוי יד

 -רעּפ סעצרּפ ןופ טײקשימַאניד רעד וצ .ןרעדָאמ שיטעטש-סיורג חסונ-ביירש ןוא
 ןופ ,עיידיא רעלַאיצָאס רעד ןופ םזימַאניד רעד ןעמוקעגוצ זיא "ךיא, ןכעלנעז
 -םוי יד ןופ עיצקַאדער יד טריריּפסניא טָאה סָאװ ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס םעד
 ךיז ןבָאה ,עגעלָאק רערעגנַיי ןייז ,יקסניּפ דוד ןוא ץרּפ .ל .י .ךעלטעלב-בוט
 -- טלעװ רעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןייז וצ ,סַאלק-רעטעברַא םוצ טנעענרעד קרַאטש
 ליטס םעד וצ ןוא טסייג םוצ גנורעטנענרעד ַא טנימעג טָאה אפוג סָאד ןוא

 ןעוועג קיטייצכיילג זיא םזילַאיצָאס םוצ גנַאגרעביא רעד .טייצ רעיינ רעד ןופ
 ..םזינַאברוא טוצ גנַאגרעביא ןַא

 ,ינש -- טנווייל סָאד ,קנַאלב -- לדָאג יד
 ;יינ ןוא יינ ךיא :טכַארט ענייא ןיא
 -- טכַאבייב יינ ךיא ,גאטייב יינ ךיא

 ןיינ ךיא -- סױרַא טמוק סָאװ
 לטעלב רוט 'סוי םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,ןירָאטײו יד סעצרּפ ןופ)
 ,(*"חספ דותכל,

 ןשיווצ ַאד זיא סָאװ ,טיײקטנעָאנ רעד ףיוא ןזיוועגנָא לָאמ ןייא טינ טָאה ןעמ (*
 ָאטײנ סעצױּפ ןוא ,ןיקסוועשטניוו סירָאמ ןופ טשידייראפ ,דמעה םענּפ ךיל סרוה סאמָאט

 21 "ץרּפ .ל ,י, :רעגינ .ש



 לװלעוו ַא ןופ ןָאט רעקילייא-טינ ,רעטַאלג רעד טינ ןיוש ןעוועג זיא סָאד
 ,גורפ .ש ןופ ןושל-סקלָאפ רעד טינ וליפא ,ןָאדרָאג לכימ ַא רעדָא רעשזרַאבז

 "רעביפ ַא ,רעקַיורמוא ןַא ,רעלענש ַא ,ּפמעט רעיינ ַא רָאג טריּפשעג ךיז טָאה ָאד

 ..רעיירפ ַא ,רעשירעפמעק ַא ,רעטפַאה

 ,ביורד זיא ץלַא
 -- ביוטש רעטכייל

 וטסַאל ןייק גילפ רעטסכַאוװש רעד רפ

 טטַָאר ןָא ,ור ןָא טייצ יד ןוא

 -- לגילפ עקיזיר ענעלָאטש ףיוא טכעווש

 ..םַארג םוצ טינ

 -גערַאפ ("חסּפ דובכלע) לטעלב-בוט-םוי ןטשרע םעד ןיא ץרּפ טָאה ױזַא
 -עג ךיז טלָאװ טייצ רענעי ןופ טעָאּפ רעשידִיי רעסָאװ .תסורח דיל סָאד טקיד
 -- יֹזַא טנעקעג טָאה רעוו ?ןורעפ עטסיירד ןוא עיירפ עגױזַא ןעניגרַאפ טנעק
 ןרָאװעג זיא ליטס-ןזרעפ רעד רָאנ טינ רעבָא ?ןעװעזידּפאק -- ?םַארג םוצ טינע
 -בוט-םוי יד ץנַאד ַא ,זיא עזָארּפ ןופ חסונ רעד ךיוא ,קידלּפַאצ ,שירפ ,טסיירד
 -יטעּפמיא ,רעקידוועריר ,רעקידעבעל ןרָאװעג ,עיצקַאדער רעייז ןוא ךעלטעלב
 -ַאב רעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעד טליפעג קרַאטש ךיז טָאה םיא ןיא ךיוא .רעק
 רעד ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעקידרעִירפ רעד ןופ טפול רעשלטעטש-שיטַאבעל

 -ַאטש-סיורג םוצ טרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןופ טפול
 -.טינ םעד ןוא תומדקה עגנַאל יד ןָא ךיז טנַאמרעד .סָאלק-רעטעברַא ןשיט
 ןוא -- ,השעמ ַא סרָאטקעּפס רעדָא סנַאזעניד ,סעלעדנעמ ןופ ןָאט ןקילייא
 -ייצרעד ַא סיקסניּפ רעדָא סעצרפ ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןיא ןענעייל ןָא טבייח
 "ילכ ַא ןייז טנעקעג טָאה סע; :דיישרעטנוא םעד ןליפרעד ךיילג טעוװ ריא .גנול

 ןייש ןטלעז טָאה ןוא טבילרַאפ הנותח א ףיוא לדיימ ַא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רמז

 .."םיא טײטשױַאפ ןוא טליפ ,טרעה יז זַא ,טקרעמַאב טָאה רע לייוו ,טליּפשעג
 "לויט ןרַאפ טליּפש רע :ךיז טמענ ןענַאװ ןופע סעצרּפ ןָא ךיז טבייה יױזַא
 .רקיצ ןַא ןיוש סעּפע ָאד זיא ץַאז ןטשרע םעד ןיא ךיילג .("ןגיוב ןוא לייפ רעד;)
 טָאה רע ,שטנעמ-טָאטש-סיורג רענרעדָאמ ַא ךייא רַאפ טייטש סע זַא ,טליפ ריא
 ןיא .ןינע םוצ וצ ךיילג טייג רע ."ןעידורַאמ, וצ קשח ןייק ןוא טייצ ןייק טינ
 לקיטש ַא ָאד ָאי זיא (לטעלב-בוט-חםוי ןקיבלעז םעד ןיא) גנולייצרעד סיקסניּפ דוד
 -פעױק ןוא עצרוק עכעלטע יד ןופ םעטיר םוצ וצ טוג ךיז טרעה רעבָא ,המדקה
 ךיוא זַא ,ןבעגוצ ריא טעװ ,ּפמעט רעייז ןופ טייקלענש יד טכַארטַאב ,ןצַאז עקיט
 ןיא .טנוװָאע :שיטסינַאברוא ,ןרעדָאמ ליטס רעד זיא גנולייצרעד סיקסניּפ ןיא
 ןיא רעטייוו ןוא .,"טניוו רעטלַאק ַא טזָאלב סע ;קיטפול ןוא שירפ זיא ןסיורד
 םירוחב ןריצַאּפש סע .קידעבעל ךָאד זיא סָאג ןיא; :גנולייצרעד רעד ןופ ןטימ ןטכער

 ןיא ןענייז עלַא ...ןעגנוי-סטעברַא ,ךעלגנַיירדח ,רעדניק עניילק ,ךעלדיימ טימ

 ַאטַאקַאטס רעד .."ךיז טגָאי ןעמ ,טכַאל ןעמ ,טגניז ןעמ ,ךיז טלייוו ןעמ .סַאג

 רעד ,גייווצנעזָאר .א 250 'ז ,/ ,רומַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ,סעניּפ .מ) סויר
 טליפ טײקטנעָאנ רעבָא ,(76 'ז ,1934 ,װָאקרַאכ ,ןפַאש סעצרּפ ןופ דָאירעּפ רעלאקידאר
 ןוא טמשט ןייז ןיא טינ ,דיל םענופ גנוריויטַָאמ רעד ןוא וויטַאמ םעד ןיא רָאנ ףךיז

 ,טיג ,ןעמַארג יד יו ,ךעלנעמ יֹוזַא ןוא שיגרענע ,קיטסַאה 'ייז ןענייז ןצרּפ ייב .םעטיר

 .קירעבַאלש ןוא ןזָאלענּפָא ,ןיקסוועשטניוו ייב ייו
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 ןשטנעמ ןענייז סָאד זַא ןוא סָאג עשיטָאטש-סיױרג ַא זיא'ס זַא ,ךייא טגָאז ליטס
 ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןיא טָאה ןיילַא ץרּפ ...עקיטנייה ,עקיורמוא ,עכעלגעווַאב
 -רעסנָאק םעד ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןריטנעצקַא וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג
 ,טייקיורמוא רעד ןוא ןדִיי ןשלטעטש םענופ רעטקַארַאכ םענעסַאלעג ןוא ןוויטַאוו
 זיא םערָא ןוא ןיילק, ןשטנעמ-טָאטש םענרעדָאמ םעד ןופ טיײקשימַאניד רעד
 ,ל ,י טָאה ,"תיבה:לעב ןקידלטעטש-ןיילק ןקיטייצרַאפ ַא ןופ טלעװ יד ןעוועג
 לכ;) "ןזעטָאּפיה עשיגָאלָאיצַאס ןוא עיגָאלָאיצַאס, לקיטרַא ןַא ןיא ןבירשעג ץרּפ
 א ןעװעג ןענייז תומא 'ד ענייז ,חטש ןייז, .("חסּפ דובכל לטעלב ַא ,ארימח
 -ָאלב ַא ןיא ןעקנוזעגנייא ןוא רעמיײבגָאלש טימ ןעמונעגמורַא ,להק רעקווָאנכַאיצ
 ןעזעגסיוא םיא טָאה סע ?ןבעל ןופ טַאהעג רע טָאה ףירגַאב ַא רַאפ סָאװ; ..."עמ
 ,ןדע-ןג ןופ רעיוט ןופ סיױרַא טסילפ סָאװ ,לכייט ליטש ןוא קיטכיצ ,קַיור ַא יו
 ןעו ,ההתה םלוע םוצ זיב טלזירעגוצ קיטכיצ ןוא ליטש ,קיור ױזַא טלָאװ ןוא
 ןיירַא לָאמ א טפרַאװ סָאװ ,שטנעמ ןופ הוואת עטכעלש יד רעדָא ערה רצי רעד טינ
 ןגָאלש וצ ןָא ןבייה סע ןוא לגיּפש ןרָאלק םעד טקַאהעצ ,רעסַאװ ןיא ןייטש ַא
 סָאװ ,ערה רצי רעד ןעוועג סע ןענייז ךעלטעלב-בוט-חוי יד ..."ןלעװ ןוא רעדער
 ןופ ?לגיּפש ןרָאלק םעד טקַאהעצ, ,*רעסַאװ ןיא ןייטש ַא; ןפרָאװעגניײרַא טָאה
 א רעדער ןגָאלש ןביוהעגנָא ןבָאה; סע ןוא -- ןבעל רעגייטש ןקידרערפ
 ...(*"ךליעוו

 "ילעוו ןוא רעדערק יד טָא סָאװ ,שינערעקרעביא יד ןעוועג זיא סע סיורג יוװ
 "עד טשרע רָאלק זדנוא טרעוװו ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכַאמעגנָא ןבָאה
 -גיא ,עשיערבעה יד טּפיוהרעד ןוא עשידִיי יד יװ ,ךיז ןענָאמרעד רימ ןעוו, טלָאמ
 זיא'ס זַא ,ןבעגעגוצ טָאה יז ."ןָאגרַאשז, ףיוא טקוקעג טלָאמעד טָאה ץנעגילעט
 עמַאס רעד בילוצ ?ןעמעוו בילוצ --- רעבָא ,"ןָאגרַאשז ףיוא ,, ןביירש וצ קיטיינ
 ןעוועג טמיטשַאב זיא רוטַארעטיל-שידִיי יד דלַאב יװ ןוא .עסַאמ רעקידנסיוומוא
 טיג ךיז טָאה יז .רעטסָארּפ סָאװ ןייז טפראדעג יז טָאה ,סעקאטסָארּפ רַאפ רָאנ
 רעד וצ טמוק יװ .סעגַארפ עכעלטפַאשנסיװ טימ ןבענּפָא ,רעגייטש ַא ,טפרַאדעג
 ,שטיװָאניבַאר ןָאעל טָאה טסיזמוא טינ ?טפַאשנסיװ ,"לדיימטסנידא םעד ,"החפש?
 -טיל ,א זדנוא טלייצרעד) תונעט עקרַאטש טאהטנ, ,ץילמה ןופ רָאטקַאדער רעד
 רימ סָאװראפ ,טרפב ףימ וצ ןוא ללכב רעכיירש עשינָאגרַאשז עיינ יד וצ (קאוו
 שידִיי א ןעמוק ץונוצ ןעמ ליוװ .טינ ןפרַאד ייז סָאװ ,סָאד ךעלדיימטסניד יד ןביג
 טכָאק יז םיוא זַא ,ןענרעל ריא ןעמ ףרַאד -- ןכירשעג רע טָאה --- לדיימטסגיד

 טעטיזאװרעג יד ןוא טייקילײא יד ,טעּפמיא רעד ךיז ןלאז ץלָאװגרעב .ש טול (*
 ףעד, ..רדיי רעשילױּפ ַא ןעװעג זיא ץרּפ סָאװ ,ןופרעד ןעמוועג ןבאה ליסס סעצרפ ךוח
 טכָאק רע ,טייצ ןייק טיג טָאה רע ..טפיול רָאג ,טינ טײג ,רע טגָאז ,ךי* רעשלללרפ
 ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא -- לענש ,לעגש ןוא זמר ףןרדב רָאנ טדער רע .טנערב ךוא

 קנַאדעג ,) "טינ טגָאזרעד  ךוא טגָאז רע ..ךעלעטניפ ןוא ףךעלקיסַאּפ ,גיוא ןטימ קגוח
 ירעמאכ עטנַאסערעטניא ןַא זיא סָאד ,(923 '/ ,1945 ,קרָאי-ויג ,ךוב רָאילטרעפ ,"ןבעל ןוא
 ערעדנא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טינ ןכַאז טלַא עקיזַאד יד ןענייז סָאװראפ רעב .גהוק
 -שטע המלש ןַאמסדנַאל ןוא רעייגראפ סעצרּפ רַאֿפ ,סרעלעטשטפירש עשידיי-שיליוּפ
 ןעד ייז ןענייז ?ערעדנַא ךוא גרעכנסייו ,גרעכמָאנ ,שַא :סרעגלאטכָאנ ענייז רַאפ ?רעג
 ללרּפ יװ ,ןדיי עשיליוּפ ענױזַא טיג
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 יז ףרַאד סָאװ וצ רעבָא ,ווײזַאא ּפוז עקיטפערק עטוג ַא ןבָאה ליוו יז ןוא גָאטימ
 ,(*??ןלוקעלָאמ ןוא ןעמָאטַא ןגעוו ןסיוו

 ןבָאה קעטָאילביב-סקלָאפ עשידַיי סמכילע םולש ןוא דניירפזיוה סרָאטקעּפס
 ,?ןלוקעלַאמ ןוא ןעמָאטַא ןגעוו, ןסיוו ָאי ןפרַאד סרענעייל עשידִיי זַא ,ןטלַאהעג

 -- "ןלעוװ ןוא רעדער ןגָאלש ןביײהנָא, ןלָאז סע זַא ,ױזַא שידַיי ףיוא ןביירש רעבָא

 -עצ; ןופ טיהעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג טייוו ייז וליפא ןענייז ןופרעד
 -עגּפָא ,עצרוק יד טינ ןענוגרַאפ טינ ךיז ןבָאה ייז .*לגיּפש ןרָאלק םעד ןקַאה
 -בךוט-םוי יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןזַארפ עשיטנעגילעטניא-זעוורענ ,עטקַאה
 טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןצַאז עטריצילּפמָאק וצ ןוא עגנַאל יד טינ ,ךעלטעלב

 לָאז סָאװ ,דניירפזיוה ןיא לקיטרַא ןַא ןלעטשרָאפ טינרָאג ךיז ןעק ןעמ .ןענופעג
 ןוא עיגָאלָאיצַאס, סעצרּפ יו (ןינע ןברַאה ַאזַא ןוא) ןעמָאנ "ןרעווש; ַאזַא ןבָאה
 ןבָאה רעכיבלמַאז סמכילע םולש ןוא סרָאטקעּפס ..."ןזעטָאּפיה עשיגָאלָאיצָאס

 ךעלגעמ טייוו יו רעבָא ןבָאה ייז ,ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ טקורדעג

 וליפא .סענַארפ עשימָאנָאקע-לַאיצַאס טּפיוהרעד ,םינינע עברַאה ןטימעגסיוא
 -רעד קעטַאילביב-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,(יקצינבַאר) ןיצק-יבר
 ןעלקיטרַא עטסנרע ןיא ןרירַאב געמ ץרַאה ןוא חומ טימ רעביירש ַא זַא, ,טרעלק
 טָאה רע וליפא -- ?ןכילגטסעד ןוא גנויצרעד-רעדניק יוװ ,ןבעל םענופ תולאש

 -רַאפ ליפ וצ טינ ,טציּפשעגרעביא ליפ וצ טינ, ןביירש לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ

 יױזַא ,רַאטנעמעלע ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא עקַאט ןבירשעג טָאה ןעמ ןוא ,"טיירד
 םעד ןגָארטעגרעטנוא טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טָאה ןעמ .ךעלגעמ יוװ וויטימירּפ
 טָאה עלעדנעמ וליפא .טגײלעגנײרַא םיא ליומ ןיא ןוא טייקעצ ,רענעייל-שידִיי
 .ךַארּפשקלָאפ ַא זיא ,טביירש רע רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ
 ןיא ןבירשעג רע טָאה !עפ -- םלוע) טריטסיסקע טינ ןעלעדנעמ רַאפ טָאה םלוע
 ןטימ !טייקיניילק ןייק טינ זיא קלָאפ --- קלָאפ רעבָא ,(ןעמכילע םולש וצ ווירב ַא

 טינ -- רעבָא .טנכערעג קרַאטש רעיײז ךיז רע טָאה זסונ ןייז טימ ןוא קלָאפ
 קלָאפ םעניא ,רעקיטכיר ,רעדָא קלָאפ םעד ץוח ַא זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ץרּפ
 קידנדנעוו .ןבירשעג רע טָאה ריא רַאפ ןוא -- ץנעגילעטניא-סקלָאפ ָאד זיא אפוג
 :טגָאזעג רע טָאה ,סרענעייל ענייז וצ (ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןופ םענייא ןיא) ךיז
 עטיוט טימ ךימ ךָאד טלעש ןעמ ,םעיןומה ,ףןעגנוי עבָארג' ךָאד טייז ריא;
 ךימ ךָאד טנָאי ןעמ -- רדח ןופ סיוא לָאמ ַא ךייא גָאז ךיא סָאװרַאפ ,תוללק

 .ןשטנעמ טימ יוװ ךייא טימ דייר ךיא סָאװרַאפ ,םורַא

 -טעלב-בוט-םוי יד ןופ ןעוטפיוא-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד ,ָאי
 ןצרּפ רַאפ ןשטנעמ טימ יו ,טדערעג סרענעייל עשייִיי טימ ןבָאה ייז .ךעל
 רעשידִיי ןייז ןיא ןיוש ןָאטעג סע טָאה רע .סיינ ַאזַא ןעוועג טינ סע זיא ןיילַא
 זַא ןטלַאהעג טָאה ,רעטעברַאטימ ענייז ןופ רענייא ,ןירָאג ,ב וליפא .קעטָאילביב
 -ָאילביב ןייז ףיוא .רענעייל ןקידנעטשרַאפ ןרַאפ וליפא טוג וצ --- טוג וצ זיא יז,

 טָאה םיניבמ ערעסערג ךָאנ ,(+י"םיניבמ עסיורג רָאג ןבָאה ןיוש ןעמ ףרַאד קעט
 -בעה ַא ןיא שטשולס םוחנ עקַאט טָאה .ךעלטעלב יד ףיוא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ

 ,104 'ז ,ןעװעג סָאװ (=

 רעבמעצעד .טפנוקוצ יד ,"דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל עשינַָאגראשז עיינ יד, (**

 ,12 'ז ,4
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 ַאזַא סָאװ ,סורדרַאפ ןייז טקירדעגסיוא ,1896 ,עשרַאװ ,ןמזה ךובלמַאז ןשיער

 "ןרושָארב; ענייז סױרַא טינ טיג ,ץרּפ יװ ,?טנַאלַאט סיורג טימ רעביירש;

 ,טסוװעג ,גנוניימ ןייז טיול ,טלָאװ רענעייל רעשיערבעה רעד .שיערבעה ףיוא
 -גולעג-טינ רעד ןעוועג טנַאקַאב טינ אמתסמ זיא ןשטשולס .נ) ןצַאש וצ ייז יו

 (ץחה ןשיערבעה ןטימ טכַאמעג 1894 ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,טנעמירעּפסקע רענעג

 טינ טייטשרַאפ (.1 .ש -- "ןָאגרַאשז, ןופ רענעייל רעד ה"ד) *קלָאפ סָאד, רעבָא

 ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה ,ערעדנַא עלַא יו ױזַא ,שטשולס ,(+װײזַאא ?ןביירש ןייז

 -ָאמ רעד ןופ עכַאּפע יד -- עכאפע עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןצרּפ טימ זַא

 ןשיטסילַאיצַאס-שידַי םענרעדָאמ םעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעד

 טימ זיולב טינ ןגרָאזרַאפ טפרַאדעג עכַאּפע עיינ יד טָא טָאה רע זַא ןוא ,קנַאדעג

 ַא טימ ,ןעלטימ-קורדסיוא ,עטריניפַאר רעמ ,עיינ טימ ךיוא רָאנ ,ןעיידיא עיינ !

 -בוט-םוי יד ןיא .טנעמורטסניא-טרָאװ ,ןכעלגעווַאב רעמ ןוא ןרעפרַאש ,םעיינ

 -סיוא ךָאנ רעִירפ טָאה רע סָאװ ,עיידיא יד טריטסעפינַאמ ץרּפ טָאה ךעלטעלב

 רעד... .ןעמכילע םולש וצ ווירב (עשיערבעה) ענייז ןופ םענייא ןיא טקירדעג

 עייג ןענעפע רָאנ ,ןסייוו עלַא סָאװ ,הצילמ טימ ןגָאז טינ זיא עיזעָאּפ ןופ קעווצ

 ןעגנירדניירַא ,ןפירגַאב טיינ קלָאפ ןרַאפ ןפַאש ,("םישדח םימש;) ןטנָאזירָאה

 ןוא ."ןכַאז עטלַא ןעייקרעביא טינ ןוא ןעיידיא עויסערגָארּפ עיינ טימ םיא ןיא

 טימ --- ווירב ןקיבלעז םעד ןיא ןבירשעג רעטייוו רֶע טָאה -- ןעמוק רימ, ביוא

 רעטלַא רעד לייו ,ןקורדסיוא עיינ ,ןעמרָאפ עיינ ןבָאה רימ ןזומ ,תונויער עיינ

 רעמ טימ ןוא טייקיירפ רעמ טימ ןוא ."יינ זיא סָאװ ,םעד רַאפ טינ גיוט שובל

 טצונעג ץרּפ טָאה ,טייצ ןייז ןופ סרעביירש עשידִיי ערעדנַא עלַא יו ,טייקטסיירד

 ,ןקָארשעג טינ ןצרּפ ןבָאה רעטרעוודמערפ וליפא .רעטרעוו עיינ ,ןקורדסיוא עיינ

 -יסעּפ לקעי :ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןעמענ יד ןיא וליפא טצונעג ייז טָאה רע

 טינ ןענייז סָאװ ,רעטרעוװו ןענוגרַאפ ךיז טָאה רע .תימלוש ןוא סונעוו ,טסיװ

 ןעועג לָאמ עלַא טינ ןענייז סָאװ ,ןקורדסיוא ,ךעלדנעטשראפ ןעוועג ןעמעלַא

 טפָא טָאה רע .שיטסירָאּפַא ןבירשעג רע טָאה ,ןעוועג קיטיינ זיא סע ןעוו .רָאלק

 -עטניּפ; ענייז ,"ןכירטש-ןעקנַאדעג , ענייז טנַאקַאב ןענייז סע .ןכַאז טגָאזרעד טינ

 -מוא ןייז רַאפ תונעט םיא וצ טַאהעג רענגעק ענייז ןבָאה טסיזמוא טינ ..."ךעל

 םעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז .דניירפ ענייז טינ ,רענגעק ענייז רָאנ רעבָא ,טייקרָאלק

 רעתמא ןַא זיא; רע ,סקּוװ-רוטַארעטיל ןשידִיי םעד ןופ געוו ןפיוא טירש םעיינ ַא

 רע ןוא -- ןירָאג .ב טריזירעטקַארַאכ םיא טָאה -- רעביירש רעשיעּפָארײא

 ייב טביירש ןעמ יװ ,ןביירש ןלָאז ייז זַא ,רעטעברַאטימ ענייז ןופ טרעדַאפ

 ,טנעגילעטניא ןביירש ןסייהעג טָאה ןטייל ייב טביירש ןעמ יו ןביירש ,(**יןטייל
 -עג רע טָאה יוװַא .ץרּפ ןבירשעג טָאה ױזַא ןוא -- שיטעטש-סיורג ,לערוטלוק

 םעד ןופ ןַאגרַא רעטשרע רעד ,ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןוא ןביירש ערעדנַא טנרעל

 ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,ןדִיי םעד ןופ ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ןדִיי םעיינ

 לייוו ןוא ,ליטס ןשידִיי םעיינ םענופ גָאזנָא ןַא ךיוא ןעוועג זיא ,עיצולָאװער ןופ

 ןוא -קנעד עיינ ןקידירפַאב ֹוצ ןעמוקעג זיא ןביירש ןפוא םענופ טייקיינ יד טָא

 םתס טינ ,טייקיינ עכעלריטַאנ ַא ןוא עקיטיינ ַא ןעוועג יז זיא ,ןשינעפרעדַאב-ליפ

 ,227 'ז ,1950 ,רעטעלב-ָאװיי ,"שיערבעה ןיא ץרּפ, סיכאלמ .ר .א טול טריטיצ (*

 ,12 7 ,1894 רעבמעצעד ,טפנוקוצ יד (**
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 טינ רע טָאה טײקשירָאטַאװָאנ ןימ ַאזַא ןופ ..ןגעוו טייקיינ ןופ טייקיינ ַא ױזַא
 רעטנורַא ןעייג סָאװ ,"רעביירש עיינ, יד ןופ טירט יד ןיא ןייג טינ; ...ןטלַאהעג
 םענייא ןיא ץרּפ טָאה --- טרָא ןקיטייג םעד ןיא טינ געוו םענעטָארטעגסױא םענופ
 .(*רעגנַאפנָא ןַא רעביירש ַא טנרָאװעג 1894 ןיא ווירב עשיערבעה ענייז ןופ
 ייס געװ םענעטָארטעגסױא םענופ ןײגוצּפָארַא טַאהעג ארומ טינ טָאה ץרּפ
 ,(**קיטיינ זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ...רעבָא ,שיטסיליטס ייס ,שיעדיא

 | .192 '1 ,1944 ,סעדער ןוא ווירב (*
 ענעמונעגנָא-טינ זַא; ןטלַאהעג רע טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד וצ עגונב ךיוא (5*

 ןעו ,טלָאמעד רָאנ ..רעבָא ,ןרעוו טצונַאב ןפראד ןוא ןגעמ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו
 ןיא ,1897--1891 םֹורַא רע טָאה ,ליּפשיב םוצ ,ױזַא .ןעמוקסיוא טינ ייז ןָא ןָאק ןעמו

 ,סָאד ןורסח ַא ףיוא יו ןזיװעגנָא ,ןסוּפָארּפ .' .י וצ ןוירב ןשיערבעה ןטריטַאד-טינ ַא
 עשטייד ליפוצ ךָאנ ָאד ןענייז, גנולייצרעד ַא סנטצעל םעד ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןיא סָאװ
 סָאװ ,רעטרעװ עשינומה עבָארג , ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ,"רעטרעוו
 ןקיבלעז םעד וצ ווירב ןקידרעטעּפש ַא ןיא ,(195 'ז ,טרָאד) ?(ליטס םעד) עילַאק ןכַאמ
 ןוא עשיסור ךס ַא םיא ייב ָאד ןענייז סע סָאװרַאפ ,טפָארטשעג םיא רע טָאה ןסוּפָארּפ
 -עגוצ , ,,ךעלריטַאנ טינ ללכב זיא ךַארּפש , ןייז סָאװרַאֿפ ןוא ןקורדסיוא עשירעמשטייט
 ,(198 'ז ,טרָאד) ?טעקצַאצעג , ,"ךעלטסניק, ,?טצוּפ
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 ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל עשיערבעה
 (*ןרָאי רעפס יד ןיא

 -טַאמעט ןוא עשיטסיליטס טּפיוהרעד ,עשירעלטסניק עסיוועג ָאד ןענייז סע

 -עג טָאה רע סָאװ ,קרעװ יד ןוא ןפַאש-שידִיי סעצרּפ ןשיװצ ןדיישרעטנוא עש

 ָאד זיב ויא שיערבעה רעזדנוא סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .שיערבעה ןיא ןבירש

 -עג ןענייז סָאװ ,םירפס ןופ השורי רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג ךָאנ גנַאל טינ

 עיצידַארט-שידִיי יד תעב ,םידמול ,םימכח ידימלת ןופ ןרָאװעג טנעיילעג ןוא ןבירש

 -עג רעד וצ טמוק סע זַא רעבָא ,עיצידַארט-קלָאפ ַא רעמ ןעוועג ןצרּפ רַאפ זיא

 -לעז רעד טעמכ שיערבעה ןיא ץרּפ זיא ,ערעפס רעשיגָאלָאעדיא-ךעלטפַאשלעז

 םירבח:טייצ ענױזַא וצ ךיילג טינ רע זיא טרּפ םעד ןיא ,שידִיי ןיא סָאװ ,רעקיב

 רכומ עלעדנעמ יװ ,ןגעלָאק ערעטלע ענױזַא וצ ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ יו

 ייב ,ןָאסניװעל רעב קחצי ,רימ ןגָאז ,יוו ,סרעיײגרָאפ ענױזַא וצ רעדָא ,םירפס

 -- ,שידִיי וצ שיערבעה ןופ רעביא-ןעייג ייז ןעוו ,גנורעדנע ןַא ךיז טליפ ענעי

 םעד ,ןפוא םעד ןיא זיא ,ןויטָאמ יד ןוא ןעגנוניימ יד ןיא טינ ביוא ,גנורעדנע ןַא

 ָאטינ זיא ןצרּפ ייב .סיוא ייז ןקירד ייז ןכלשוו טימ ,טנעמַארעּפמעט רעדָא ּפמעט

 טימ ,טעּפמיא ןקיבלעז םעד ,טביירש רע ךַארּפש רעסָאװ ףיוא הנימ אקפנ ןייק

 ךיוא סױרַא רע טזייוו ,שידִיי ןיא ,טינ טלעפעג םיא סָאװ ,טריקַאטַא רע ןכלעוו

 | ,שַיערבעה ןיא

 יד;) ץחה טפירשפמַאק עשיערבעה ןייז טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו ,סע טעז ןעמ

 -ַארעטיל) יתורפס טוקלי ,ץחה .שידַיי ףיוא ךעלטעלב-בוט-סםוי ענייז טימ ("לייפ

 ,גרעבצרַאװש ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא ץרּפ ,ל .י ןופ טריטקַאדער ,(גנולמַאז עשיר

 רעד ןיא ןפַאש ןשיערבעה סעצרּפ ןגעװ טפיוהרעד ךיז טדער לטיּפַאק םעד ןיא (*
 ףיוא -- ןבירשעג ךס ַא ןוא -- ןבירשעג רעבָא טָאה רע .ןרָאי רע90 טפלעה רעטשרע
 רָאי ףניפ עטשרע יד ןיא ןוא ןרָאי רע90 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךיוא שיערבעה
 ןענייז סָאװ ,סעצרּפ ןעגנופַאש עשיערבעה יד רעבָא .טרעדנוהרָאי ןקיטציא רעזדנוא ןופ
 ביולג ,ןענייז ,ןרָאװעג טריזילַאנַא (ךעלטיּפַאק עקידרעירפ ןיא ךיוא יוו) לטיּפַאק םעד ןיא
 ףעשיערבעה רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה ץרּפ סָאװ ,טֹרָא םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ גונעג ,ךיא
 ןעמַאר יד ןיא טלָאװ קרעװ עשיערבעה ענייז עלַא ףיוא ךיז ןלעטשּפָא .רוטַארעטיל
 ענייז ןופ עדעי רעדנוזַאב ןטכַארטַאב וצ יו ךעלגעממוא ױזַא טקנוּפ ןעוועג ךוב םעד ןופ
 ' ,שידיי ףיוא ןעגנופַאש
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 ןביוהעגנָא טָאה ץרפ ןעוו ,1894 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא ןרָאװעג טריקילבוּפ זיא
 .טלָאװ ,ייז יו ױזַא .ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןוא ןבעל ןוא רוטַארעטיל ןבעגוצסיורַא
 עטשרע סָאד ןעוועג ,םינלעב םיא ףיוא ןענופעג ןבָאװ ךיז ןלָאז סע ןעוו ,ץחה
 ץחה ןפיוק וצ םינלעב ךס ןייק .שִיערבעה ףיוא ךעלטעלב עירעס רעצנַאג ַא ןופ
 שיערבעה ףיוא לטעלב רעדָא לכינלמַאז ןייא יו רעמ זיא -- ,ןעוועג טינ ןענייז

 -עּפמעט ןוא רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג-שיגָאלָאעדיא ןטיול רעבָא ,סױרַא טינ

 ןלייפ יד ןופ ףרַאש רעקיצניװ טינ ןעװעג שיערבעה ףיוא לייפ יד זיא טנעמַאר
 -עג קיטעּפמיא ױזַא ,קיטסַאה ױזַא ןבָאה שידִיי ףיוא ךעלטעלב-בוט-םוי יד סָאװ
 ...ןפרָאװ

 "טימ ןוא סרעפמעקטימ טַאהעג ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ץרּפ טָאה שידִיי ףיוא
 -עטיל עשיערבעה יד ;ןיילק ץנַאג ךָאנ ןעוועג זיא לָאצ רעייז שטָאכ ,סרעפלעה
 -יטש-ןויצ-תביח ןוא -הבושת ןופ ןעוועג טּפַאכרַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ זיא רוטַאר
 ןייק ןעניפעג ריא ןיא טנעקעג טינ ץרּפ רעקידנריטלָאװער רעד טָאה -- ,ןעגנומ
 ,גנַאלקּפָא

 עשיערבעה עקידרעטעּפש יד ןוא עקידרעִירפ יד ןשיווצ רע זיא ללכ ךרדב
 ןעמענ יד ןענַאמרעד וצ גונעג זיא סע .ןילַא ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ סרעביירש
 סע יװ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןשידִיי םענופ סרעקיטירק עשיטנַאטילימ ענױזַא ןופ
 רעגנוי רעד ,םולבנעיליל ביל השמ רעגנוי רעד ,רענווָאק ירוא ןעוועג ןענייז
 ךיוא טָאה ,ייז יוו ױזַא .רענערב .ח .י רעטעּפש ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ
 טימ רענעייל םוצ ןעמוק וצ קשח ןקידנענערב ַא טַאהעג ץחה ןופ רעסַאפרַאפ רעד
 ףוטחתש הלוגס/) *ןפָאלשוצנייא הלוגס א, ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא סָאװ ,סעּפע

 ןכַאמ ,ןרעדורפיוא ,טרעקרַאפ ,ץרַאה ןייז, לָאז סָאװ ,סעּפע טימ ,("הנש ךתוא
 זַא ןוא ןרעוו טמערוטשעגפיוא ןלָאז ןוורענ ענייז זַא ,ןטלַאּפש ךיז לָאז חומ ןייז זַא
 "רעזעל םוצ; גנודנעוו רעד ןיא טייטש סע יװ -- ,"טכענ ןייק ןפָאלש טינ לָאז רע
 .ץחה ןופ

 ,סרעביירש ןימ םעד וצ ןרעהעג טלָאװעג טינ ןוא טרעהעג טינ טָאה ץרּפ
 תומשנ ערעייז; סָאװ ,סרעביירש ןימ םעד וצ ,*סעקַאילופ עקיטסייג,, ןענייז סָאװ
 טינ ןענייז ייז ..?"טיײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןלַארטש-טכיל יד ןופ טבעוועג ןענייז
 ןוא סרערעל ענייז טינ .גנַאלקרעדיװ סגנַאלק ןייז ,רפוש סנומה םעד, יװ רעמ
 ןענייז םערוטש ןייק טינ ןוא ,טכענק ןוא םידימלת ענייז רָאנ ,ייז ןענייז סרעריפ
 ןופ םיוש רעד יו רעמ טינ ןענייז ייז ,סעילַאװכ סקלָאפ םעד ןרעדורוצפיוא ייז
 ץרּפ ,(10--9 םידומע ,ץחה ןיא (*"תורפסה תודא לע םיבתכמ;) ?סעילַאוװכ יד

 טָאה ךַאז ןייק .סרעביירש-"גנַארד ןוא -םערוטש; ןימ םעד טָא ןופ ןעוועג זיא
 טָאה רע ."סעילַאװכ סקלָאפ םעד; ןעמערוטשוצפיוא יװ טָאהעג ביל ױזַא טינ רע
 ,יד וצ טינ ,סעילַאװכ יד טָא ףיוא-ןרעדור סָאװ ,יד וצ ןרעוו טנכערעגוצ טלָאװעג
 ךַאז רעיינ ַא ןופ ,טגָאזעג רע טָאה ,לעּפתנ ןרעוװ ייז, .םיוש רעייז ןענייז סָאװ
 ןליפ; רעבָא רַאפרעד ,"טוג יז ןעעז ןוא ריא וצ וצ טוג ךיז ןקוק ייז רעדייא ךָאנ
 ןעעז ייז .."גרעב יד רעביא ףיוא-טייג סָאװ ,ןרעטשנגרָאמ םעד לָאט ןיא ייז
 ןגערפ וצ ךייש טינ ,רעבירעד ,זיא סע ןוא ,לּפענ ַא ךרוד יו ,טרעוו סָאװ ,סָאד

 טינ "ריבד, גַאלרַאפ ןופ םיבתכ סעצרּפ ןיא ןענייז "םינתכמ, עקיזָאד יד (*
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא
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 ןפיוא ןביוא ןעועג טינ ןענייז ייז .(טרָאד) *ייז ןעעז ךעלטנגייא סָאװ ,ייז ייב

 ןופ סרעגָאזנָא ייז ןענייז ךָאד ,םוטעמוא יװ רעירפ ףיוא-טייג ןוז יד ּוװ ,גרַאב

 הרושב יד טכַארבעג זדנוא טָאה רע .ץרּפ ןעוועג זיא סָאד טָא ..."גנַאגפיוא ריא

 ןשימרוטש; ןייז ןיא -- ,ןצרַאה ןיא ןגָארטעג יז טָאה רע ,גנַאגפיוא ןַא סעּפע ןופ

 "כיר םיא טָאה ווָאלָאקָאס םוחנ יװ ,("רעובו רעוס בל,) *ןצרַאה ןקידנענערב ןוא

 ,ןפורעגנָא קיט

 ןגעק טמערוטשעג ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןיא יוװ ױזַא ץחה ןיא טָאה ץרּפ

 ןעוועג ,גנוניימ ןייז טיול ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא זיא סָאװ ,ץלָא

 -עג רע זיא ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא .שיטסינַאמוה גונעג טינ ,ויסערגָארּפ גונעג טינ

 ַא ןופ םַארגָארּפ סמעה דחא ןגעק ןטערטוצסױרַא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוו

 רעד זַא ,ןייז טלָאמעג ,רע טגערפ ,סע ןעק יצ, :לארשי ץרא ןיא ?ינחור זכרמ.

 רוטלוק יד --- רעייפ רעד ןוא טרָא ןייא ןיא ןייז לָאז קלָאפ סָאד הי"ד ,שטַאקרוטס

 טימ ץחה ןיא ןדירפוצ טינ ךיוא זיא רע *?טרָא רעדנַא ןַא ןיא -- קלָאפ םענופ

 -עה ףיױא רוטַארעטיל רעקיטלָאמעד רעצנַאג רעד טימ ןוא קיטסירטעלעב רעד

 טגָאז ("תורפסה תודא לע םיכתכמ/) *רוטַארעטיל ןגעוו ווירב , יד ןיא .שִיערב

 ריא ןופ טכַאמעג ןוא ךַארּפש יד טיובעגסיוא ןבָאה סרעביירש ערעטלע יד; זַא :רע

 יד סָאװ ,סָאד רעבָא ,"ןייו טימ ןליפנָא ןפרַאד ערעגנַיי יד עכלעוו ,סעפעג ַא

 -תביח ןופ שימעג קידהנושמ ןימ ַא סעּפע רָאנ ,ןייוו ןייק טינ זיא ,ןביג *עגנוי,

 ךיז ןבָאה סָאװ ,"עגנויק יד !הדנוריד לאינד ןוא *םזילַאער, ,רעסנעּפס ןוא ןויצ

 ןופ ץוש םעד רעטנוא) רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ןזיוװַאב טלָאמעד

 ןדירפוצ רעקינייו ךָאנ ןצרּפ ןלעטש (הרוגא ירפס סרודגיכא-ןב ןופ ,ףסאיחא

 ,רע טגָאז ,ענעי) ענעי ןופ לפיוו ,רעמ ייז ןופ טרעדָאפ רע לייוו ,עטלַא יד יוװ

 ,(קלָאפ ןופ רערעל --- "םירומ, ןייז ןליוִו יד ,ןושל ילעב ,"םינשלב; ןעוועג ןענייז
 ,ייז וצ ןרעקוצמוא ךיז וצ רע טגָאז ץחה םעניא "ווירב , עטנָאמרעד יד ןיא ןוא

 ףמַאק ןייז !סױרַא טינ זיא ץחה לכיב ןייא יו רעמ ...רָאנ ,"עגנויק יד טָא וצ

 -עד רעד ןופ ןצנעדנעטידַאזַאנונבישה; יד ןוא עשינלטב-שיתב-ילעב יד ןגעק

 ,רעשיגרענע ךָאנ ןוא רעטייו ץרּפ טריפ רוטַארעטיל רעשיערבעה רעקיטלָאמ

 -םוי יד ןיא -- שידִיי ףיוא רָאנ ,שיערבעה ףיוא טינ ןיוש רעבָא ,ץחה ןיא יו

 ...ךעלטעלב-בוט

 -סַאיװטנע ןייז טימ שיערבעה ףיוא ךיוא רע זיא ,שידִיי ףיוא יו ױזַא רעבָא

 ַא יװ (ב :טעָאּפ ַא יװ (א :ןטלַאטשעג יירד ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג הרושב רעשיט

 ,טסיצילבוּפ-טסַיײסע ןַא יו (ג ןוא רעלייצרעד

 עדייב ןיא ןענייז ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ ןעגנוקעלּפטנַא יירד עלַא יד

 ללכב זיא ץרּפ) ערעדנַא יד ןופ ענייא טרעדנוזעגּפָא קרַאטש ןעוועג טינ ןכַארּפש

 טייקגנערטש רעד טימ ןוא ןצענערג טימ ךיז ןענעכער סָאװ ,יד ןופ ןעוועג טינ

 ענייז ןרעלייצרעד ַא טפָא רע זיא ןזרעפ ענייז ןיא .(םיללכ עטלעטשעגנייא ןופ

 ..טייקשיריל ןופ סייה ןוא טכייפ ןטלעז טינ ןענייז ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד

 -רעד ןוא ןעייסע ענייז ,עיזעַאּפ ןייז ןטכַארטַאב ,ךעלגעמ טייוו יוװ ,רימ ןלעוװ ךָאד

 .ךעלטיּפַאק ערעדנוזַאב רָאג יירד יװ ,ןרָאי רעפ0 יד ןופ ןעגנולייצ

 "רעד ןליוו רימ סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ,רעדיל יד ןופ ןבייהנָא ןלעוו רימ

 ייוצ ָאד ןענייז ןרָאי רע90 יד ןופ קיריל רעשיערבעה סעצרּפ ןיא זַא ,זיא ,ןענָאמ
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 רעלַאנָאיצַאנ רעד (ב ןוא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד (א ?ןוויטָאמ עקידנרינימָאז
 -ןייר ןטימ ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא סָאװ עיזעָאּפ רעקירעהַא זיב ןייז ןופ וויטָאמ
 יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .וויטָאמ ,ןשיטָארע טּפיוהרעד .,ןלעודיווידניא
 -רע יד ןופ רענייא ןעוועג רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא רע זיא ןרָאי רעס
 רע טרעװ ןרָאיא רע90 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,ןטעָאּפ עשיריל-לַאיצָאס עטש
 יד טָא ףױא-טלמַאז רע .רעטכיד עשיריל-לעודיוידניא עטשרע יד ןופ רענייא
 "הבהא ירישג ,בגועה ןעמָאנ ןרעטנוא סױרַא ייז טיג ןוא רעדיל עשיריליזייו
 ןָא טבייה רע ןעװ ,רָאי ןקיבלעז םעד ןיא סױרַא ייז טיג רע ,(1894 ,עשרַאװ
 -םוי יד -- ךעלכיבלמַאז עלַאקידַאר-לַאיצַָאס יד ןריטקַאדער ןוא ןבעגוצסױרַא
 ,סע טסייה ,טינ טעז רע שיערבעה ףיוא ץחה ןוא שידִיי ףיוא ךעלטעלב-בוט
 ןיא ,קיריל (רעלַאנָאיצַאנ רעדָא) רעלַאיצָאס ןוא עיזעָאּפ-ךיא ןשיווצ הריתס ןייק
 עמיטניא יא (לַאפ ןדעי ןיא טקורד) רע טביירש טייצ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא

 עכעלטפַאשלעזעג-קישיור יא ,(שידִיי ףיוא ךיוא ןוא שיערבעה ףיוא) רעדיל-עביל

 -גײרַא ןצנַאג ןיא זיא רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןוא .(שידִיי ףיוא) ןעגנַאזעגפמַאק

 -נעצקַא ,ןגָארפ עכעלטפַאשלעזעג ןגעוו קימעלָאּפ ןיא ,ףמַאק ןלַאיצָאס ןיא ןָאטעג

 ןיא ןיא סָאװ ,סָאד יו ,ןשטנעמ םעד םורָא זיא סָאװ ,סָאד ױזַא טינ רע טריט
 -רַאפ ,טפירשפמַאק ַא ןעוועג ,טזייוו ןיילַא ןעמָאנ רעד יו זיא סָאװ ,ץחה ןיא .םיא
 טשינרָאג ןעק קיטע ןייק ןוא הרות ןייק זַא ,טגָאז רע ּוװ ,ריש ַא רע טכעלטנפע
 םענופ שינעפיט רעטספיט רעד ןיא ןײרַא טינ טגנירד יז ביוא ,ןוטפיוא טינ
 | ,ץרַאה סנשטנעמ

 תדרי יניס לע םיקחשמ ,ילא ,אוש
 !ךתד שאב

 םיקרבו תולוקב תעמשה םנחל
 ,ךרות

 ,תעטנ קשעה םדא בלכ םא
 ,שורה שרוש
 הכולמ וקלחי בהזה ילגעו
 .שומכו ךלומ םע

 ךתרותמ חלש םדא בל יכבנ לא
 ;רוא ןרק ךא
 רתסב ,יניס לע םיקרבו תולוק ילבו
 .(".רובק ערה תא

 יד ןעוועג ןצרפ ייב זיא (שינעפיט-ץרַאה סנשטנעמ םעד) "םדא בל יכבנ;
 -בָארּפ רעלַאיצָאס ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ךַאז-טּפיוה
 זיא טלָאמעד .רעדיל עשיריל ןביושעג טָאה רע ןעוו -- ךָאנ טרפב ,קיטַאמעל

 -לעוו ןיא ,הביבס יד טינ ,ץרַאה סנשטנעמ םעד ןעוועג .יאדווא םיא ייב רקיע רעד
 הביבס-רוטַאנ יד ךיוא ,הביבס עכעלטפַאשלעזעג יד רָאנ טינ ןוא .טבעל רע רעכ

 ןבָאה ,רוטַאנ ענייש יד? :שטנעמ םוצ טרינידרָאבוס ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןיא זיא
 טכַאמ ,ןענָאזעניד בקעי וצ ווירב ַא םענייז לָאמ ַא טריטיצ רעִירפ ןיוש רימ

 ןירַא טינ ןענייז סָאװ ,רעדיל עכעלטע ךָאנ טימ םענייאניא) טקורדעגרעביא (*

 .ז"ּפרת ,בינאילת ,ריבד תאצוה ,ץרּפ .ל .י יבתכ לכ ןופ דנַאב ןט9 ןיא -- ןט2 ןיא
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 (*שטגעמ רעד רימ טיג ףָאטש .ףָאטש ןייק טינ רימ טיג ,ןגינעגרַאפ רימ

 ןיא יו טרירטסוליא רָאלק ױזַא טינ סע רע טָאה ןפַאש ןייז ןופ לייט ןייק ןיא ןוא

 זיא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא .בגועה ןופ (רעדיל-עביל יד) הבהא יריש יד

 זיא רוטַאנ יד זַא ,זדנוא ןזייו וצ ליצ ןטימ ןרָאװעג ןבירשעג יוװ ױזַא הליחתכל
 ןבעל-המשנ סנשטנעמ ןרַאפ טנורגרעטניה ַא יװ רעמ טינ רעטכיד רעזדנוא ייב

 טרעװ סָאװ ,שזַאזײּפ רעד זיא רעדיל-בגועה ןעצ עצנַאג טעמכ ןופ ןדעי ןיא

 סטעָאּפ םעד טעז ןעמ ןכלעוו ןיא ,לגיּפש ַא יו רעמ טינ ,ןלָאמעגסיוא םיא ןיא

 ;ןליּפשייב עכעלטע ןענייז טָא .גנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ ןייר ַא

 םינצנה לכ שע דוי

 בבל תנשוש הרועג
 ברעו רקוב יבכוכ ןרנו

 ,בגוע תריש םג הכפתשה

 ,רימזה ולֹוק עימשהבו
 ויתועמדב יבבל סמנ
 ביבסמ עבטה םדרנ תעו
 ..יתומולח לכ ורוענ

  םעד ןוא ןענעמַאנעפ-רוטַאנ ןשיווצ םזילעלַארַאּפ ַא ןַארַאפ גולפ ןיא זיא ָאד
 ןיױש רימ ןעעז ייז ןיא .ןזרעפ ייוצ עטצעל יד זיב רָאנ רעבָא ;ןליפעג סטעָאּפ
 טרעװ יז תעב ,ףיוא-ןכַאװ תומולח ענייז ;רוטַאנ רעד ןופ ןייז טרעדנוזעגּפָא ןייז
 עריא טעז רע ,טרעקרַאפ ;ריא טימ טינ ךיז טריציפיטנעדיא רע ,טלמירדטנַא
 :רעטבילעג ןייז ןיא -- זיא ,ןײלַא ךיז ןיא טינ ביוא ,ןטייקנייש

 | םיקחשו םיבכוכ תומולעת

 ןךיניעב ,יתפי ,הלגא

 םיחרּפה חיש דוס ןבאו

 ,ךיתפש ןדע ףוצ לֹזי תע

 ;דיל ןטייוצ ַא ןיא ענעגייא סָאד טעמכ

 ,עיקר יל קזח קחצמ
 ;ךינע יבכוכ םש ולחי
 ידלח לכ תומלצ ךדעלב
 ,ךיתפש לע קוחצה -- ישמש יכ

 רעבָא ךיז ליוװ רע ;דלַאװ ןיא ,דלעפ ןיא םיא טימ ןייג לָאז יז ,יז טפור רע
 {ריא טימ רָאנ ,רוטַאנ רעד טימ טינ ןייז דחיתמ

 ,הדשה אצנו ימוק
 ןהננער העבג לע בשנ

 ידיחי לשומ יִנא םש

 .הנטקה ךלגר ףכ תחת

 ,וחאה אצנו ימוק
 ןביבסמ טקשה תולש םש
 חרפת םש ונתבהאו
 ,ביבאה ינשוש רתי ןיב

 .179 .ז ,1929 ,סעדער ןוא ווירב (*
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 השרחה אצנו ימוק
 -- חופי םילזלזה ןיב םש
 יבבל יזנגמ תודוסהו
 .תורה -- ךנזא לא םשי

 -ןילַא סעצרּפ זיא קידנעמענמורַא-ץלַא ױזַא ןוא טיירב ױזַא ןוא ףיט ױזַא
 ,רוטַאנ רעד וצ וויטיסנעס זיא רע טינ זַא ,רעדיל עשיריל יד טָא ןיא ןיײזטסּוװַאב

 ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ףיוא ּפָא ךיז טפור ,רע טביילג ,יז ,טרעקרַאפ רָאנ

 :םיא טימ ןוא
 יתריש תחנא הערקנ

 לבנה ירתיממ הקזחב
 האשנ תישירח חורו

 .לבח יבחרמ לא ןיפנכ לע

 רהנה עמשיו -- ףעתו
 ;ילג םפעזב וכיו
 רעיה עמשיו -- ףעתו
 .וילע ודעריו קורשיו

 -י .ווײזַאא ,וויזַאא

 ,ןײלַא ןצרּפ טינ טרעהעג סָאװ ,סעּפע ָאד זיא ןזרעפ עלַא עקיזָאד יד ןיא
 ןופ טייקידוװעליּפש רעשיטַאמַארגיּפע רעד ןופ סעּפע ןַארַאפ סיוועג זיא ייז ןיא
 ;קיריל-עביל (*סענייה טפיוהרעד ןוא סארזע ןבא םהרבא 'ר ,סיולה הדוהי 'ר
 -טּפיוה ןייז ןופ טּפיוהרעד ,ןיילַא ןצרּפ ןופ סעּפע .ייז ןיא ָאד זיא רעמ ךָאנ רעבָא
 -נסיורד סטָאג ןיא טינ ןייז ןָאטעגניײרַא ןייז ןיא טײטשַאב סָאװ ,ךירטש-רעטקַארַאכ
 רעד ןיא טינ ,רוטַאנ רעטסקינייװעניא סנשטנעמ םעד ןיא רָאנ ,רוטַאנ רעקיד
 ןעמ ןעוו ןוא ,(**ךיא סנשטנעמ םענופ טלעוו רעד ןיא רָאנ ,טלעוו .רעוװיטקעיבָא
 יא ,עגולק יא ,עוויַאנ יא קיטייצכיילג ,עזעיצַארג עקיזָאד יד זַא ,ךיז טנָאמרעד
 -רע רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז רעדיל --- עשינָאריא יא ,עלַאטנעמיטנעס
 טינ רעדָא ןענייז ןטעָאּפ עשיערבעה ערעטלע יד ןעוו ,ןרָאי רע90 טפלעה רעטש
 םָארטש ַא ןיא טייקשיריל רעייז ןעקנורטרעד ןבָאה ייז רעדָא שיריל ןעוועג
 ךָאנ ןענייז --- יקסווָאכינרעשט ןוא קילַאיב -- ןטעָאּפ עיינ יד ןעוו ןוא הצילמ
 ןכלעו טימ ,לוטיב ןפרַאש םעד ןעמענַאב וצ רעווש זיא ,סרעגנַאטנָא ןעוועג
 ,םזירַאיגַאלּפ ןיא ןצרּפ קידנקידלושַאב ,בגועה ןגעוו ןבירשעג טָאה ןַאמשירפ דוד

 וצ ווייב א ןיא ,ןײלַא ץרּפ טָאה םיא ףיוא גנוקריוו ןייז ןוא ןענייה ןגעוו (=

 -עגנָא ןדָאש ליפ (ענייה) רע טָאה סנטסקיניײװ רימ, זַא ,ןבירשעג 1907 בייהנָא ןיקסניּפ
 ןוא ןרירנָאטכײל ןטימ טקעטשעגנָא ךימ טָאה רע ,'רעלדער"הצמ רעד ץטּפַאכ' .טכַאמ
 -גרע יד ןיא ךיוא רָאנ ,עניימ ןטעברַא עטשרע יד ןיא ,סנטסקינייו ,ךיז ןעמירקרַאפ
 ,1944 ,קרָאיװינ ,סעדער ןוא ווירב) *..ּפֶא טינ שטנעמידאל רעד ךימ טזָאל -- עטס
 ךיא, ;ןשאוהי וצ וירב ַא ןיא טגָאזעג ךָאנ רעפרַאש רע טָאה ענעגייא סָאד ,(227 יז
 .טכַאמעגכָאנ םיא בָאה ךיא וװ ,ןכַאז יד ןוא ןזעלעג ס'בָאה ךיא ןעוו ,געט יד טלעשרַאפ

 ;לַאפ ןטסעב ןיא ..ץנעטַאּפמיא -- יד יװ רעמ טינ ךָאד זיא תונצל 'עלַאינעג' סָאד
 | .(241 יז ,טרָאד) "גנוטכארַאפטסכלעז

 ,יתפי ,ךירבד םינכ דיל סָאד ךיוא ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד רעדיליבגועה יד ןצ (**
 ןט9 םעד ןיא ןיײֹרַא ןזיא ןוא רעטעּפש רָאי ייוצ טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע .יתנוי
 ,ז"ּפרת ,ביבאילת ,"ריבד, ,ץרפ .ל .י יבתכ ןופ דנאב
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 ךיז ןעימ סרעװָאכַאיל .פ רעדָא (*?טינ סָאװ ןיא ןוא --- שלערבעה ןענעק טינ ןיא
 רעשירעלטסניק רעד ןגעוו תוקפס ןבָאה ןָאק ןעמ ,(+=טרעוו רעייז ןריזימינימ וצ
 רעקיבלעז רעד ןיא טעמכ -- טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדיל-עביל יד ןופ גנוטיידאב

 ןוא ,םיריש עשיערבעה ענייז רעבָא ,(?ָארעצנַאמָאר,) שידִיי ףיוא ןבירשעג  טייצ |
 ןיא גנוכיירגרעד ַא ןעוועג קפס םוש ןָא ןענייז ,הבהא יריש יד עקַאט טּפיוהרעד
 ןענייז סע יוו ,גנוכיירגרעד ערענעלק ןייק טינ -- עיזעָאּפ רעשיערבעה רעד
 .שידִיי ףיוא ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןעוועג

 -עגנירַא טָאה ץרּפ סָאװ ןסיינ יד ןשיוװצ ןטייקכעלנע ָאד ,בגא ,ןענייז סע
 ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,יד ןוא ,שידַיי ףיוא טסנוק-לייצרעד רעד ןיא טכַארב
 רע טָאה שידִיי ףיוא גנולייצרעד יד :קיריל רעשיערבעה רעד ןיא טנכייצעגסיוא
 ,טצריקרַאפ ,טריסנעדנָאק קרַאטש יז טָאה רע סָאװ ,טימרעד טּפיוהרעד טשירפעגפָא
 רעמ סָאד ריא רַאפ ףָאטש יוװ ןצונ וצ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,טימרעד ךיוא יו
 ןוא -ללכ סָאד זיולב טינ ,ןבעל-ךיא סָאד ,ןבעל עטסקינירועניא עטריצילּפמָאק
 רע90 ביײהנָא ןיא רע טָאה טעטימיטניא ןוא טייקצרוק עקיּבלעז יד .ןבעל-הביבס

 ,דיל ןשִיערבעה םעניא ןגָארטעגנײרַא ןרָאי

 עקידוועליּפש ןוא עמיטניא ,עפרַאש ןוא עצרוק ענױזַא רע טָאה רעמ רעבָא
 םעד טָאה (ג"סרת) השדח הריש דיל סָאד ,עקַאט תמא .ןבירשעג טינ רעדיל
 זייז טריטסַארטנָאק טעָאּפ רעד :בגועה ןופ רעדיל יד סָאװ ,וויטָאמטיײל ןקיבלעז
 -ליטש ריא ןופ עיזעָאּפ רעד --- עיזעָאּפ-רוטַאנ רעד -- השדח הריש ןייז --- דיל
 :טייקידמערוטש ריא ןופ עיזעָאּפ רעד ןוא טייק

 !עיקר ,םיפכ ,םי -- ועמש
 !עימשא השדח הריש

 ןוא ,טלמירד ,רעטמולחרַאפ ַא ,רעליטש ַא ,םי רעד ןעוו ,רע טנָאז סָאד

 ךיוא רע טרעוװ ,ךיז טמערוטשעצ ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא

 :לעּפתנ טינ םיא ןופ

 ,תריס הלקו הנטק ,יוה
 -- יתריש האלמו הלודג ךא
 !םיקרבה תריש
 םיקמעה תריש
 ,םירה לע םילועו םיספטמה
 -- ,םירזה תריש ,םישדחה תריש
 !םיקנעה תריש
 !םיקחש םע קבאתמ םוהת תריש

 ןופ רעקרַאטש ןוא -- רוטַאנ רעד ןופ רעכעה ,סע טסייה ,זיא שטנעמ רעד
 -עג טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,םזירטנעצָאּפָארטנַא םענופ ךשמה ַא זיא סָאד .ריא
 טיקטרירטנעצנָאק יד ָאד טלעפ סע רעבָא ,בגועה ןופ רעדיל ךס ַא ןיא ןרָאװ
 .רעדיל ענעי ןופ טייקידווענח עגולקיווַיַאנ יד ןוא

 .127--90 'וז ,(תורפסה רבד לע םיבתכמ) 1 "נַאַב ,ןמשירפ דוד יבתכ לכ (*
 -יצ .ל .ש רטטעּפש ךיוא י1ו(74-54 ,ח"נרת ,לוכטאה) רעגזיױלק ףסוי ירד (**

 וטפיוא ןשיטעָאּפ סעצרפ ,7 י ןצַאש וצ יװ ,טסועג ןבָאה (תוגורכיז ענייז ןיא) ןָארמ

 ,שיערבעה ןיא
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 ןיא דָאזיּפע רעזעיצַארג ןוא רענייש ַא רעבָא ,רעצרוק ַא ןעוועג זיא בגועה
 ןט19 ןופ קיריל רעשיערבעה רעד ןופ ןוא ,קיריל סעצרּפ ןופ עטכישעג רעד
 -טרעוו ךָאנ טינ ביוא ,לופטרעוו ױזַא זיא סָאװ ,דָאזיּפע ןַא ,ללכב טרעדנוהרַאי

 רעלַאיצָאס רעד ןופ ןטיבעג יד ןיא סעיסרוקסקע עשידָאזיּפע סעצרּפ יװ ,רעלוט
 .עיזעָאּפ רעשיערבעה רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 טָאה רע ןעװו .,עיֹועַאּפ רעשיערבעה רעד ןופ ןסירעגּפָא טינ ךיז טָאה ץרּפ
 ךָאנ רע זיא ױזַא טקנוּפ .שידִיי ףיוא רעדיל ענייז ןקורד וצ ןביוהעגנָא 1888 ןיא
 םעד טניז טָאה רע שטָאכ ,רעלייצרעד רעשלערבעה ַא ןעוועג ןרָאי רעפ0 יד ןיא
 ,ןעייסע) ןעגנולייצרעד עשיערבעה יװ ,עשידִיי רעמ ןיוש טקורדעג 1889 רָאי
 -בעה ףיוא ךיוא ןבירשעג טרעדנוהרָאי ןטס20 בייהנָא ןיא רע טָאה ןענַאטעילעּפ
 טָאה רע ןעוו ,1886 ךָאנ .(הפוצה גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא טּפיוהרעד ,שִיער
 -כָאנ רָאי ףניפ רע טָאה ,םירוּפיט עשיערבעה עירעס עצנַאג א טכעלטנפערַאפ
 ןבָאה 1891 ןיא טשרע .שיערבעה ףיוא ןעגנולייצרעד ןייק טקורדעג טינ דנַאנַא
 רָאי םעד ןיא .ןעגנולייצרעד עשיערבעה סעצרּפ ןזייוו וצ ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז
 טָאה שידִיי ףיוא) תימלושו סונעוו טכעלטנפערַאפ (םיחרּפ ןג סחזמ ןיא) רע טָאה
 ןטייווצ ןיא ,1889 ןיא ןיוש טכעלטנפערַאפ -- חסונ ןטצריקרַאפ ַא ןיא -- סע רע
 ףיוא) םילבוקמה ןוא (קעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידַי טמכילע םולש ןופ דנַאב
 רָאי ַא ןיא .(1894 ןיא טשרע -- חסונ ןטרעדנערַאפ ַא לסיב ַא ןיא ךיוא ,שידִיי
 ,ןעגנולייצרעד עשיערבעה ייווצ סעצרּפ ןזיוועג רעדיוו ךיז ןבָאה ,1892 ןיא ,םורָא
 ירפס, סרודגיבא ןב ןופ גַאלרַאפ םעד ןיא רָאנ ,עסערּפ רעד ןיא טינ רעבָא
 ןמזה תניגנמ ןוא תמלאה ןעגנולייצרעד יד ןענייז סָאד ."הרוגא

 .ןויצ תביח ןופ ןויער םעד תבוטל עדנַאגַאּפָארּפ לקיטש ַא זיא ןמזה תניגנמ

 ,לָאמ ַא טימ ןליפרעד ,ןירעקיזומ ַא --- יז ןוא טעָאּפ ַא -- רע ,עטבילרַאפ ייווצ |

 -עדנע עקיטסייג עפיט יד זיא סָאד ןוא ,טנַאװ ַא יוװ ,ייז ןשיווצ טייטש סעּפע זַא

 רע .ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא זיא סָאװ ,גנור

 ,טעָאּפ רעד טגָאז ,זיא רע, :קיזומ ריא ןופ טסייג םעד ןייטשרַאפ טינ רעמ ןעק

 ,"טלעוו רעדנַא ןַא ןיא רָאג רָאנ ,טלעוו-סנבעל רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןריובעג טינ

 רעזדנוא ןופ רעטצנעפ ַא ךרוד; .ןגָארטרַאפ טינ רעמ טסייג ריא ןעק רע ןוא

 ןופ ןבעל םעד ןיא ,ןבעל ןיא טקוקעגניײרַא רע טָאה --- רעטייוו רע טגָאז --- לפמעט

 ,גנורעדינרעד ,טשרָאד ,רעגנוה, טיונ ןעזעג רע טָאה טרָאד ןוא ,,,קלָאפ רעזדנוא

 ןשידִיי םעיינ ןייז ןיא ןיירַא ךיז טבעל יז ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןוא ..."הענכה

 ריא ןעוו ,טלָאמעד טשרע ,ןעגניווצסיוא ןָא םיא טבייה ןוא דנַאטשוצ-טימעג

 םירכאתמ הינאת ירבשמ :;םימוה היכב ילג; יװ רעירפ -- טגנילק גנַאזעג

 ךָאנרעד ךיז טעבנג סע ןעװו ןוא (וו"זַאא ןייוועג ןופ סעילַאװכ) "םיללוגתמו

 ןוא ,טיילפ ַא ןופ םיטש יד ,לילחה לוק ,ןָאט רעקידנקיורַאב ַא םיא ןיא ןיײרַא

 ,המיענ ,הלק הניגנמ ,ותניגנמ םיה ינּפ לע2) רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טקרַאטש

 -- ('רשי בל ןוחטבו קדצ תוקת ,םת תנאד האלמ הניגנמ ,רכא תניגנמ ,המיענ

 עלַאטנעמיטנעס-עװלַאנ ַא ..עביל עטלַא רעייז רעדיוװ טריפמולרט טלָאמעד טשרע

 -רָאי ןבלַאה ַא טימ רעבָא ,שידָאמ:-טלַא ןייז וצ סיוא טציא טעז סָאװ ,גנולייצרעד

 ,סנױזַא סעּפע ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ טזומעג ,טױעקרַאפ ,יז טָאה קירוצ טרעדנוה

 -רעד רעד ןופ ןדלעה יד סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש .ןרעדָאמ-ףיט ןעוועג זיא סָאװ
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 ,סָאד ךיוא ,עמעהַאב רעשירעלטסניק רעד ןופ רעייטשרַאפ ןעוועג ןענעז גנולייצ
 -עג זיא גָאלַאיד רעד סָאװ ןוא קיזומ ןגעוו ריא ןיא טדערעג ךיז טָאה סע סָאװ
 -רעד רעד ןבעגעגוצ טָאה --- ןשינערעהוצנָא עשילַאבמיס טימ לופ ןוא שיריל ןעוו
 ,שירפ ןעװעג סע זיא טייצ רענעי ןיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע גנולייצ

 תמלאה ןופ ןדלשה יד ןופ רענייא ,בקעי ךיוא טרעהעג ץנעגילעטניא רעד וצ
 -רעד רעד ןופ הביבס יד שטָאכ ןוא .(רָאטקָאד א ךָאנרעד ,טנעדוטס .ַא זיא רעו
 ןיא ךיז טליפ ,רעגייטשנבעל ןשידִיי ןקיטייצרַאפ םענופ הביבס יד זיא גנולייצ

 "רעד ךיז טליפ יז .ןבײרש ןיִמ םעיינ א ןופ ערעפסָאמטָא יד גנולייצרעד רעד
 ןייק טינ זיא סָאװ ,עביל ַא ןופ וויטָאמ םעד --- וויטַאמטײל םעד ןיא טּפיױה
 טײקטריצילּפמָאק .עביל ,עטקיטשראפ ַא לייו ,עטריצילּפמַאק ַא רָאנ ,עכַאפנייא

 ,השעמ ַא ןיא השעמ ַא זיא סָאװ ,תמלאה ןופ טעשזוס םצע םעד ןיא ןַארַאפ זיא
 ךיז ןטכעלפ ןוויטָאמ עלעודיווידניא ןוא עלַאיצַאס ּוװ ,השעמ א ךָאנ וצרעד ןוא

 חמלאה סָאד טכַאמ ,ןעגנולייצרעד סעצרּפ ןיא טפָא ױזַא ךיז טפערט סָאד .ףיונוצ
 "עג שרעדנַא רָאג זיא ןמזה תניגנמ .גנופַאש עשיצרּפ-שיטסירעטקַארַאכ ַא רַאפ
 ַא ןוא ןטקעריד א ףיוא ןשינעעשעג יד ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד ריא ןיא .טיוה
 -קַארַאכ רעמ רעבָא ,ןפוא ןקידרדסכ רעדָא ןטנעװקעסנַאק רעקינייו רעדָא רעמ
 רעטרעטנָאלּפרַאפ ןוא רעקידהשעמ ךותב השעמ רעד זיא ןצרּפ רַאפ שיטסירעט
 .תמלאה ןופ ןפוא-לייצרעד רעד --- ,ןלייצרעד ןפוא

 ןוא תימלושו סות ,ןמזה תניגנמ יוװ ױזַא ,זיא גנולייצרעד עקיזָאד יד
 ,הקספה רעקירָאיליפ א ךָאנ ,טנַאזעג יוװ ,ןרָאװעג טכעלטנפעראפ םילבוקמה
 תוקספה ענױזַא ,ןעגנולייצרעד עשיערבעה ,ןקורד ןיא זיא ,ןביירש ןיא טינ ביוא
 ױזַא טקנוּפ ,רעטעּפש ךיוא ןוא רעירפ ןעוועג שיערבעה וצ עגונכב ןצרּפ ייב ןענייז
 סָאד טרעהעג ייז ֹוצ ,ןרַאי עראבטכורפ סרעדנוזאב רָאג םיא ייב ןעוועג ןעגייז
 --18/5) ןפַאש שירארעטיל רָאי קיצרעפ ענייז טלייטעצ סָאװ ,רָאי א ,1894 רָאי

 ןביוהעגנָא רע טָאה 1894 רָאי םעד ןיא ,םיקלח עכיילג טעמכ ייווצ ףיוא (5

 רע טָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .שידִיי ףיוא ךעלטעלב-בוט-חוי יד ןבעגוצסױרַא
 עשירארעטיל יד ןוא בגועה גנולמַא"רעדיל יד טכעלטנפערַאפ שיערבעה ףיוא

 -ארעטיל ,ןענַאטעילעפ ,ןטלקיטרא ,דיל א ץוחא ,רע טָאה ץוחה ןיא .ץחה גנולמאז

 רונכהו הבשחמה גנולייצרעד יד ךיוא טאהעג -- ,סעיזנעצער ןוא ןעייסע עשיר
 -ענמ םותיחא ןבירשעגרעטנוא) םידיסח תנשימ ןוא (?רפצל, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא)
 םעד ןיא ךיז רע טָאה סטכַאגסױא עשיערבעה ענעגייא שנייז טימ רעבָא ,("װָארימ
 ןעגנולייצרעד רָאי םעד ןיא טקורדעג טָאה רע .טננונאב טינ 1894 רָאי ןקיבלעז
 "רעד עשיטרבשה ריפ ...(ץיק ןועמר) ףסאיחא ןיא ןוא (העוז ליל) ףיסאה ןיא ךיוא
 רע טָאה 1886 רָאי ןיא רקיע רעד זיא סָאד טינ רעֶרָא !רָאי ןייא ןיא ןעגנולייצ
 סָאװ ,זיא רקיע רעד .(שיערבעה ףיוא ןעגנולייצרעד סקעז עצנַאג טכעלטנפעראפ
 רָאפ ןעמ טָאה ,ןעגנולייצרעד ריפ עקיזָאד יד ןיא ןיירַא טוג ךיז טכַארט ןעמ ןעוו
 -רעד יד ןיא ,ןפאש ןצנַאג סעצרּפ ןופ עמעכס יד ןוא תודוסי-טּפיוה יד ןיוש ךיז
 סָאװ ,ץלַא טעמכ רעדָא ץלַא טילבעגפיוא ,טייז ןייא ןופ ,טָאה םירוּפיס ריפ עטנָאמ

 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,רַאי קיצנַאװצ טקידרעירפ יד ןיא טייזראפ טָאה ץרּפ
 -נעמוק יד ןופ ךטלדנרעק ערעכייר יד םיא ןופ ןרָאװעג טייזרַאפ ייז ןיא ןעגייז
 ,ןפאש ןשיטסירטעלעב ןייז ןיא רַאי קילדנעצ ייווצ עקיד
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 -רעטקַארַאכ עטסקיטכיװ יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענָאמרעד ךיז רימָאל !

 ?1894 ןיב ןפָאש סעצרּפ ןופ ןכירטש

 ןופ טסייה סָאד ,?טלַאהניא, ןייז ןופ ןכירטש:-רעטקַארַאכ עטסקיטכיוו יד

 ןוא ןסיגפיונוצ סָאד (א :ןעוועג ןענייז ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ענייז ,ףָאטשנבעל ןייז

 ;עלעודיװידניא ןוויטָאמ טימ ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ רעדָא עלַאיצַאס ןופ סנייא ןכַאמ

 גנוריצילּפמָאק יד (ג ;טנעמָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ-לשודידיוװניא םעד ןפיטרַאט סָאד (ב

 ןוא עדנעגעל ,רָאלקלָאפ ןופ ףָאטש םעד ןצונ סָאד (ד ןוא וויטָאמ-עביל םענופ
 טריציפיטנעדיא ךָאנ טפָא ןענייז ןוא ךיז ןעניפעג ןכַאז עלַא עקיזָאד יד .םולח

 ,1894 רָאי םענופ ןעגנולייצרעד עשיערבעה יד ןיא ןרָאװעג

 םעד) וויטָאמ ןלַאיצַאס םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא םעפנה רקחמ ,העוז ליל ןיא (א

 -שילַארָאמ רעד קנַאדַא עכַאװש-שימָאנָאקע יד וצ טכעלש ןייז סנייטשלקניפ ןכייו

 רעטנוא ייז וצ טוג ןרעוו ןייז ןוא רעטָאפ ןלַאטורב ןייז ןופ השורי רעשיכיסּפ

 זיא סָאװ ,יורפ ןייז ןופ ךיוא יװ ,רעטומ רעקיצרַאה-טוג ןייז ןופ העּפשה רעד

 ,לגנַארעג רעד) וויטָאמ רעשיגָאלָאכיסּפ-לעודיווידניא רעד -- (ריא וצ ךעלנע

 רעד :תומשנ ייווצ ןשיווצ ןענייטשלעקניפ רעה ןיא קינייװעניא רָאפ טמוק סָאװ

 ריִא ןוא רעטומ רעטוג ןייז ןופ המשנ רעד ןוא רעטָאפ ןטכעלש ןייז ןופ המשנ

 ןופ גנוריגיבמָאק ןימ ַאזַא ףיוא ןשינערעהוצנָא .(יורפ ןייז ,עטשרוי רעקיטסייג

 ערעייז ןוא הלכ-ןתח) ץיק ןועמב ןיא ךיוא ָאד זיא "לעודיווידניא, ןוא *לַאיצָאס;

 טינ ןענעק סָאװ ,םינכדש ןוא םינתוחמ יד ןופ הביבס רעד ןיא ןעגנובעלרעביא

 ,(תונובשח-טלעג ערעייז ןכיילגסיוא

 -רַאפ ױזַא זילַאנַא רעשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא רעד זיא העוז לילב ןיא (ב

 טינ .עיגָאלָאטַאּפ-ָאכיסּפ טימ ךיז טצענערג רע זַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טלקיוו

 עשירטַאיכיסּפ; ַא זיא'ס זַא ןבירשעג (סוקיטירק) ווָאננוד .ש טָאה טסיזמוא

 ,ןצרּפ וצ לייטרוארָאפ ַא טַאהעג ,ןיוש ןסייוו רימ יװ ,טָאה ווָאנבוד ."גנולייצרעד

 רע טָאה ,רעלייצרעד ןשיטסילַאער גונעג ןייק טינ ןוא *ןרָאלק ןייק טינק וצ יװ

 ןשירעלטסניק-שיטסילַאער םעד ןכַאמ טשינוצ טלָאװעג ?שירטַאיכיסּפצ טימ

 -עכס וצ לסיבַא עקַאט ןתמא רעד ןיא זיא יז ןוא .גנולייצרעד רעד ןופ טרעוװו

 רערעדנַא רעד ןופ ;טנעמירעּפסקע ןקיניזטסּוװַאב ַא ףיוא ךעלנע ליפ וצ ,שיטַאמ

 -רעסיוא עשיגָאלָאכיסּפ יד ןוא טייקשיטנעמירעּפסקע םצע יד טָא זיא ,רעבָא טייז

 ,ץרּפ יוװ ,רעביירש ַאזַא ןופ זיולב ןוא ,וטפיוא ןַא ,סיינ ַא ןעוועג טייקכעלטנייוועג

 קובידה ,םשאנה תוקדטצה שיערבעה ףיוא ןבירשעג ןיוש רעִירפ טָאה רעכלעוו

 ןופ זיולב -- ןלטב רענעגנשמ רעד שידִיי ףיוא ןוא עגפנו ץיצה רעדָא עגוזעמהו

 טָאה רע זיולב .העוז לילב יװ ,גנולייצרעד ןימ ַאזַא ןעמוק טנעקעג טָאה ןעּפ ןייז

 ץלַא ךָאנ ןעועג זיא סָאװ ,קיטסירטעלעב רעשידַיי ןוא רעשיערבעה רעד ןיא

 עשיגָאלָאכיסּפ טימ רעדָא ,ןעגנורעדליש-ללכ עקידנסיורד ןייר טימ רעדָא לופ

 רעד ןיא טָאה רע זיולב -- רַאטנעמעלע רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטקילפנַאק

 -ַאטַאּפָאכיסּפ ןופ רעטנָאלּפ ַאזַא ןעגנערבנײרַא טנעקעג גנולייצרעד רעשיערבעה

 עלַא טָאה םיא .העוז לילב יװ ,רַאמשָאק-המשנ ַאזַא ,ןעגנובעלרעביא עשיגָאל |
 םעד טריזילַאנַא ןעמ ןעוו ,ןזײװסױרַא זומ ןעמ סָאװ ,תופירח רעד וצ ןגיוצעג לָאמ

 ןקיטרַאנגײא םענופ דנַאטשוצ-טימעג ןלַאמרָאנבַא רָאג רעיזָא ןכעלטנייוועגרעסיוא

 םעניא תואיקב ןייז טימ טנכייצעגסיוא קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע שטָאכ ,דיחי

256 



 "סקלָאפ םעד ןופ רָאלקלָאפ םעניא ןֹוא רעגייטשנבעל ןוויטקעלָאק ןכעלגעט-גָאט

 -יגירָא ,קידשרעדנא ןעוועג ךעלנעזרעּפ זיא רע .יורפ-סקלָאפ רעד ןוא ןשטנעמ
 ךיוא ןוא (שטשָאמַאז ןיא ןפורעג םיא ןעמ טָאה "לשובייל רענעגושמ רעד,) לענ
 סָאװ ,ןשטנעמ טימ ךיז ןבעגוצּפָא טַאהעג ביל רע טָאה ןעגנולייצרעד ענייז ןיא
 יו ,רעייטט ױזַא ןעוװעג טשינ םיא זיא ךַאז ןייק ,ענדָאמ ןוא קידשרעדנַא ןענייז
 טָא ןיא ,רונכהו הבשחמה עדנעגעל רעשיבַארַא רעד ןיא ןוא .ךיא סנשטנעמ םעד
 ןיא ..טקירדעגסיוא ףרַאש ןוא רָאלק סע רע טָאה ,עירָאגעלַא רעשיריטַאס רעד
 עשיבַארַא סָאד טָא טלייצרעד סָאװ ,םעד ייב ןיא רבדמ ןופ טיײקמַאזנייא רעד
 טימ טמוק רע .עיידיא רעדָא הבשחמ -- רעטכָאט ַא ןרָאװעג ןריובעג ,עלהשעמ
 ריא וצ ןוא ,ףייר ןעוועג ןיֹוש טלָאמעד זיא יז ןוא -- ןיײירַא טָאטש ןיא ריא
 ךַאז עטשרע יד ןעמ טָאה ,ץענערג ןייק ןוא רועיש ןייק ןעוועג טינ זיא טייקנייש
 זיב ּפָאק םענייש ריא ןופ טלעטשרַאפ יז ןוא ךוט ַא ןפרָאװעגפױרַא ריא ףיוא
 ןעמ טָאה ,סיורג וצ זיא יז זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,.סיפ ענייש עריא
 טסכעה יד ,עכעלרעדנווו יד זיא ױזַא טָא ,לטעב-םודס ַא ןיא טגײלעגנײרַא יז

 רעצ סרעטָאפ ריא ...ןרָאװעג טלּפירקרַאפ ןוא טקיטולברַאפ הבשחמ עקיטרַאנגיײא

 והילא ןוא ,טליפעגטימ טינ םיא טימ טָאה רענייק ,ןענַאטשרַאפ טינ רענייק טָאה

 דוד טסיירט ַא יװ טכַארבעג םיא ןוא ןגָארקעג תונמחר םיא ףיוא טָאה איבנה
 זיא סָאװ -- רעבָא ,ןליּפש ןיא ץרַאה ןייז ןסָאגעגסױא רע טָאה .עלעדיפ סכלמה

 ןוא .וו"ַאא "לזיא רעד ,עבַאשז יד, םיא ןבָאה טרינַאּפמָאקַא זַא ,הלועּפ יד
 לדיפ ןייז ןופ ןעגנַאלק יד טימ ןייז וצ רבוג ןעגנולעג ךעלדנע םיא זיא רעמָאט

 טרעטש רע יאמל הסיפת ןיא טצעזעגניירַא םיא ןעמ טָאה ,"ןבעל ןופ למוט םעד;

 ייב טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ...גנונעדרָא ןוא ור עכעלטפַאשלעזעג יד

 ..יוה םיעגושמ ַא ןיא טצעזעגניײירַא ןילַא םיא ןוא לדיפ יד ןעמונעגוצ םיא
 ,(הבשחמה) עיפָאסָאליפ סדיחי םעד רַאפ טרָא ןייק ָאטינ זיא *ערָאלק, יד ןשיווצ
 .(רונכהו) טסנוק ןייז רַאפ טשינ

 "ידניא ץרּפ טָאה םידיסח תנשימ ןיא ךיוא ,רונכהו הבסשחמה ןיא רָאנ טינ

 רעשיטסַאיװטנע רעד ,טייקכעלנעזרעפ רעד ןופ טלוק םעד זניצ טלָאצעג טקעד

 רעטשרע ןייז ,םידיסח תנשימ ןיא .ךיא ןשירעפעש-לעניגירָא ריא ןופ גנורערַאפ

 רע טָאה ,גרעב יױוצ ןשיװצ ןיא רעטעּפש יוװ ױזַא ,גנולייצרעד רעשידיסח-טכע

 -ימענ םעד ,סעיפָאסָאליפ-טלעוו ייווצ ,ןטלעוו ייווצ ױזַא םתס טינ ןזיוועג זדנוא

 ,סנתח םעד ןוא ,"ןוגינ ןופ תוינחורא רעד ןופ ,"ןוגינ, ןופ עיפָאסָאליפ סרעװַָאר

 טָאה רע -- הרות ןופ עיפָאסָאליפ ,טדימלת סנואג רענליוו םעד ,סמעדייא ןייז

 -- ןטייקבעלגעזרעּפ עלעודיווידניא ףיט ןוא עלעניגירָא ייווצ ךיוא ןזיוועג זדנוא

 ,"ילש ןוגינה לא סנכנ אל אוהש םשכ; :םנתח םעד ןוא סווָארימענמ רו"מדא םעד

 ערעפס רעד ןיא ןירַא טינ זיא רע יו ױזַא ,יבר רעווָארימענ רעד טגָאזעג טָאה

 ייווצ ,..הרות ןייז ןופ ץענערג טייז רעד ףיוא ןביילב ךיא לעוװ ױזַא ,ןוגינ ןיימ ןופ

 ..ןכיא ייווצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ערעדנוזַאב

 -נאווצ עטשרע יד ןיא ןעגנואוטפיוא עכעלטלַאהניא סעצרּפ ןופ ןטירד םעד (ג

 ןיא רימ ןעניפעג -- וויטָאמ-עביל ןטריצילּפמָאק םעד -- ןפַאש ןייז ןופ רָאי קיצ

 .ץיק ןועמב ןוא העוז לילב 1894 ןופ ןעגנולייצרעד עטנָאמרעד ןיוש יד

 -ַאב טײקכַאפנייא:טינ ריא ןוא ,שילידיא עביל יד זיא רעטצעל רעד ןיא
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 ףיונוצ ךיז טסיױוטש טײקשיטעָאּפ עטסקינייװעניא ריא סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טייטש
 יד סיוא ךיז טקירד העוז לילב ןיא .ןבעל ןקידנסיורד םענופ עזָארּפ רעד טימ
 -לעקניפ רעה :שיגַארט טרעוו יז סָאװ ,םעד ןיא עביל רעד ןופ טײקטריצילּפמָאק
 ַא ּפֶא טברַאטש ריא טימ םענייאניא ןוא -- טברַאטש יורפ עטבילעג סנייטש
 .יךיא םענעגייא ןייז ןופ -- טפלעה עטסעב יד זיא סָאד ןוא -- טפלעה

 רעה ןבײרשַאב ןטפַאהרעטסײמ סעצרּפ ןופ ץלַא סָאד ךיז ןסיוורעד רימ (ד
 טָאה ץרּפ סָאװ ,ףָאטש ַא זיא סָאד טָא --- ,תומולח עזייב ןופ טכַאנ סנייטשלקניפ
 יד ןֹופ (רעדיל ןיא טּפיוהרעד) ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ןיא טצונַאב טפָא ןיוש
 טעברַאַאב ןרָאי ענעי ןיא טָאה רע .גנופַאש ןייז ןופ רָאי גילדנעצ ייווצ עטשרע
 ןוא (עידקה ,םששה שעודיק ,לאינגנ) ףָאטש ןשירַאדנעגעל ןוא ןשיטסירָאלקלָאפ ךיוא

 יד ןיא רימ ןבָאה ,תומולח רָאנ טינ ,לַאירעטַאמ םעד טָא ךיוא ןוא --- (ערעדנַא
 תנסשימ ןיא ןוא רונכהו הבשחמה ןיא טּפיהרעד -- 1894 ןופ ןעגנולייצרעד
 | ...םידיסח

 יד ןיא טלַאהניא סעצרּפ ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלטע עשפיה זַא ױזַא
 סָאװ ,ןעגנולייצרעד יד ןיא ךיז ןפערט ןפַאש ןייז ןופ רָאי גילדנעצ ייווצ עטשרע
 -ראפ ןוא -- ּפָא טלייט סָאװ ,רָאי םעד ןיא ,1894 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 ,ןבעל ןשירַארעטיל ןייז ןיא רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד ןוא עטשרע יד --- טקינייא

 שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ךיוא ,ןכַאז טלַאהניא רָאנ טינ רעבָא
 -טסניק ןייז רַאפ ןוא םערָאפ ןוא ליטס ,ןָאט ןייז רַאפ ,ןביירש ןפוא סעצרּפ רַאפ
 -עג -- ןרָאי עשירעפעש גילדנעצ ייווצ עטשרע יד ןיא טנעמַארעּפמעט ןשירעל
 ,ד"נרת רָאי ןלַארטנעצ ןטנָאמרעד םעד ןופ ןעגנולייצרעד ריפ יד ןיא ךיז ןעניפ
 רע רעכלעוו ןיא ,םערָאפ עשידִיי שיפיצעּפס יד (א ?סע ןענייז ןכַאז ַא רַאפ סָאװ
 ןלַאסרעװינוא ןַא רָאנ ,ןשידַישיטיצעּפס ןייק טינ קידנעטש טעמכ זדנוא טיג
 םענופ (טייקשיטסירָאמוה ךיוא ןעוו ןטלעז) טייקשינָאריא עשיריטַאס (ב ;טלַאהניא
 -סקלָאפ רעד ןופ חסונ רעד (ד :םילשמ וצ ,םזירָאגעלַא וצ גנוגיינ יד (ג ;ןָאט
 וצ זיב טפָא טייגרעד סָאװ ,ליטס םענופ טייקטריסנעדנָאק עטפָא יד (ה :השעמ
 -יציוו ןוא טײקפרַאש ןייז ,גָאלַאיד ןופ עלָאר עסיורג יד (ו ;טײקשיטַאמַארגיּפע
 ַא ןופ רוטקורטס רעד ןיא סעזעטיטנַא ןוא ןעמזילעלַארַאּפ וצ גנוגיינ יד (ז :טייק
 ,גנולייצרעד

 ,1894 ןופ ןעגנולייצרעד ריפ יד ןיא רימ ןעניפעג ןכַאז עלַא עקיזָאד יד
 ןיא טלַאהניא רעלַאסרעוװוינוא ןַארַאפ זיא ייז ןופ ייווצ סנטסקיצניװ ןיא (א

 תנשימ ןופ ליטס רעד זיא סע יו ,שידִיי רעמ ןייז ךָאנ ןעק .חסונ ןשידִיי-ףיט
 ןייז ןעד טנעקעג טָאה :ץרּפ חסונ ףיוא טלפכעג תודיסח חסונ זיא סע ?םידיסח
 ךיז טנעקעג ,ץרּפ יו ,רעלטסניק רעלעודיווידניא-ףיט ַאזַא ןעד טָאה ?שרעדנַא
 ?"סנטייצ-רעגניפ, עקיטסייג ענייז טעד ףיוא קידנזָאלרעניא טינ סעּפע וצ ןרירוצ
 ןָאט ַא טּפַאכעגנײרַא טרָאד ןוא ָאד םידיסח תנשימ ןופ ןוגינ םעד ןיא ךיז טָאה
 -יסח יד ,חסונ ןצנַאג םעד טול ,םערָאפ רעד טיול סע זיא ךָאד .ץרפ תנשימ ןופ

 טייטשרַאפ ,טניימ "עטסשידיסח; יד :תוישעמ עשידיסח ענייז עלַא ןופ עטסשיד
 שידיסח:-ףיט ױזַא ָאד זיא ןפוא-קורדסיוא רעד רָאנ רעבָא ,עטסשידיי יד ךיוא ,ךיז
 ןסיורג םעד ןופ עיידיא יד --- טקירדעגסיוא טרעוו סָאװ ,סָאד :שידיי-ףיט ױזַא ןוא
 רעדָא ןוגינ סרעװָארימענ םעד ןשיווצ טייקכעלנע רעסיורג רעד ןוא דיישרעטנוא

258 



 רמאי אוה;) דוקיר רעדָא ןוגינ םעד ןופ הרות רעד ןוא ,הרות רעד ןופ דוקיד
 יד -- טגָאזעג טָאה ,דימלת סנואג םעד ,םעדייא ןייז סָאװ ,("ילש דוקרהמ הרות
 רעד ןופ עיידיא יד -- עכעלשטנעמ ןײמעגלַא ןַא ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא עיידיא

 -רַאנדײשרַאֿפ רעד ןופ עיידיא יד ,רעקיטכיר ,רעדָא טסייג ןופ טייקכעלטייהנייא
 -נוא ןרעפיט א ךָאנ ןעד ןעמ ףרַאד ,טסייג ןופ טייקכעלטייהנייא רעד ןיא טייקיט
 ןוא ןוגינ טימ טָאג סרעווָארימענ םעד ןשיווצ ָאד זיא סָאװ ,רעד יווװ דיישרעט
 טָאה ךָאד ןוא ?רעגייטש סנואג רענליוו ןפיוא הרות ןגָאז סמעדייא ןייז ןוא דוקיר
 יתשגרהוע לייו ,בייוה א ראפ ןבעל לָאז ןעלעגייפ ןייז ןבעגעג םיא יבר רעד
 דָאר ַא יװ ,זיא דוקיר טקידצ םעד זַא ,טליפעג בָאה'כ, ,דיסה רעד טגָאז "יבנלּב

 טָאה ,רעטייוו רע טגָאז ,ךעלטנגייא ןוא .קוליח סנתח םעד ןיא ןעוועג ,דָאר ַא ןיא
 (רעקידנצנאט) רעד סָאװ ,ץלַא טנעה יד טימ טכַאמעג ןתח (רעקידנגָאז-הרות) רעד
 סנואג םעד ןוא ךוקיר ,סע טסייה ,סניבר םעד .."2סיפ יד טימ ןָאטעג טָאה יבר
 -עגלַא רעד טָא ...טלַאהניא ןייא ןופ ןעמרָאפ ייווצ ,ךות ןיא ,ןענייז קוליח סדימלת
 ןשידלי-לענָאיצידַארט ַא ףיוא ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא ןויער רעכעלשטנעמ ןיימ
 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןעשעג עקיבלעז סָאד זיא סָאמ רערענעלק ַא ןיא ,ןפוא

 קיטש ַא ןיא טרעּפרעקרַאפ טקילפנַאק רעכעלשטנעמ-ןיימעגלַא ןַא :ץיק ןועמב ןופ
 | ,רעגייטשנבעל ןשידִיי

 ןעגנולייצרעד ייוצ עקירעביא יד ,רונכהו הבשחמה ןוא העוז ליל ןיא (ב

 זיא יז םגה ,שידִיי שיפיצעפס ױזַא טינ םערָאפ יד רעדָא חסונ רעד זיא ,ד"נרת ןופ
 ייז ןיא ןַארַאפ זיא רעבָא רַאפרעד ,רונכהו הבשחמה ןיא טּפיוהרעד ,שידִיי ךיוא
 רענעפָא רעד ,טייקשיריטַאס יד :ךירטש-ץרּפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעדנַא ןַא
 ליל ןיא טלעטשרַאֿפ ,רונכהו הבשחמה ןיא ןפָא) טזַאקרַאס רעטלעטשרַאפ רעדָא
 .(העוז

 ,רונכהו הבשחמה ןיא רעבָא טּפיוהרעד ,ןעגנולייצרעד ריפ עלַא יד ןיא (ג

 -עירָאגעלַא ןוא לשמ ןופ ןטנעמעלע עטלעטשרַאפ רעדָא ענעפָא ןַארַאפ ןענייז

 -םיד, רעמ סעצרּפ ןיא עלָאר עסיורג ַא (ןליּפש ןזומ ןוא) ןליּפש סָאװ ,ןטנעמעלע

 טימ ,רעדָא (עיגָאלָאנימרעט ענעגייא ןייז ןצונ וצ) ?ןשירעלטסניק, יװ ,?ןשירעט
 ,(=ןפַאש ןטריטנעירָא-שיטעטסע יו -- שיטע רעמ ,רעטרעוו ערעדנַא

 קרַאטש זיא ,רונכהו הבשחמה ןיא רעבָא טּפיױהרעד ,םידיסח תנשימ ןיא (ד

 -מיטסקלָאפ, ןופ ,חסונ רעלעיצעּפס רעד טינ בוא ,םערָאפ ענײמעגלַא יד טלוב

 ףיוא ,םערָאפ יד -- טײקשירַאדנעגעל רעדָא טייקשיטסירָאלקלָאפ ,"טייקכעל
 טימ ,גנולייצרעד רעד ןיא שינערעהוצנָא עקרַאטש ַאזַא ןעוועג זיא סע רעכלעוו
 ,עידקה) קיטסירטעלעב רעשיערבעה רעד ןיא טריטויבעד טָאה ץרּפ רעכלעוו

 -- (1887 ,(םשה (תודיק) סעמעָאּפ עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא ךיוא יוו (6
 ייב ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא טמוקלופרַאפ ױזַא רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,םערָאפ יד
 ןסנַאוינ ןיא ךייר וצ ןוא ףיט וצ םידיסח תנשימ זיא סיוועג .רעלוּפָאּפ ױזַא זדנוא
 ןבירשעג זיא סָאװ ,השעמ ַא רַאפ יז ןענעכער-וצ גנובעלרעביא ןוא קנַאדעג ןופ
 -ילפ וצ רונכהו הבזעחמה זיא סיוועג :השעמ-סקלָאפ ַא ןופ טסייג ןוא טסוג םעניא

 ןיא ,ןלָאש ןענייז ,םילשמ ןענײײז תוישעמ עלַא זַא ,טביולג .,,ןלטב היעמש, (*

 ץפרַאד ןעמ ;ןטלַאהַאב (?ןעמָאז ַא) ןעמָאנ ַא יװ טגיל ךדוס רעד -- לשמנ רעד עכלעוו
 ,(ןפורעג לָאמ יירד) .,.?ןעמוקַאבסױרַא רָאנ
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 טימ ןוא ןשינערעהוצנָא עשיריטַאס טימ לופ וצ ךיוא ןוא גנַאל וצ ,?שירַארעט
 ןבָאה ךָאד .קלָאפ ןופ טרעהעג ,םעה יפמ עטכישעג ַא וצ ךעלנע ןייז וצ רסומ
 סעצרּפ טרימרָאפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןופ לייט ַא ךיז ןיא ןכַאז עדייב

 -רעטיוא ,םזירָאלקלָאפ יװ ,ןטנעמעלע ענױזַא ןופ -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ

 ו"זאא תובהלתה ,עיצַאזילַאעדיא ,ןטלַאטשעג-רעדנוװ ,ןשינעעשעג עכעלטנייוועג

 ללכב זיא -- ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד-- חסונ-השעמ-סקלָאפ רעקידנעטשלופ ןייק)
 .1894 ךָאנ טינ ןוא רַאפ טינ ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ ןיא ןעוועג טינ
 -ודיווידניא עשיטסיליטס ןוא עקיטסייג סעצרּפ טָאה *ןטכישעג; ענייז עלַא ןיא

 טסייג רעד יו ,קלח ,ןרעסערג ןייק טינ ביוא ,ןרענעלק ןייק טינ טַאהעג טעטילַא
 (עיזַאטנַאפ רעוויטקעלָאק סקלָאפ םעד ןופ טסוג רעד ןוא

 ,רעטלוב זיא ליטס ןופ טײקשיטַאמַארגיּפע ןוא ץַאז ןופ טייקטריסנעדנָאק (ה
 "ייטש ַא ;םידיסח תנשימ ןיא ד"נרת רָאי ןופ ןעגנולייצרעד ערעדנַא עלַא ןיא יו
 ל"ז ונבר לבא ..םיבוט םימיו תותבשב ךא החמשל םיכוזש םיקידצ םנשי, :רעג
 ןענייז סָאװ ,םיקידצ ָאד ןענייז סע) "הנשה תומי לכב םידעומו םיגח תשודקל הכז
 טָאה הכרבל ונורכז יבר רעד רעבָא ..בוט-םוי ןוא תבש םוא רָאנ החמש וצ הכוז
 לוק לכו; רעדָא (השודק עקידבוט-םוי-תבש יד טַאהעג רָאי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא
 רעדעי ןוא;) *ףוגה ןמ המשנה תאצכ ונממ אצויו דחוימ הניגנ ילכל לבקמ הניגנ
 המשנ יד יוװ זיא ,סױרַא ריא ןופ טייג רע זַא ןוא ילכ ןייז טָאה ןוגינ ןופ גנַאלק

 ענעי וצ ןכילגעג ןענייז ..הלגינ ןיא םינדמל יד :רעדָא ("..ףוג ןופ סױרַא לָאז

 ןוא ייז ףיוא טליּפש ןעמ סָאװ ,םילכ יד ןטכיררַאפ ןענעק סָאװ ,סחכאלמ-לעב
 טינ םיא ןענעק ייז ןוא ןוגינ םעד טינ ןענעק ייז רעבָא ,םילכ עיינ ןכַאמ וליפַא
 ,(=.."טכאמעג טנעה ערעייז טימ ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ ,ילכ רעד ףיוא וליפַא ןליּפש

 סע ויא שיערבעה ףיוא סָאװ ,םילבוקמ יד טימ יו ױזַא ,םידיסח תנשימ טימ
 עסיורג יד ןביוהעגנָא ץרּפ טָאה ,רעירפ רָאי יירד טימ ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ליטס םעד ןריזיטעָאּפ ןוא ןבייהרעד ,ןריציפיסנעטניא ,ןריסנעדנַאק ןופ טעברַא
 -לייצרעד רעשידִיי רעד ןוא רעשיערבעה רעד ןופ (ךות םעד ךיוא ָאליממ ןוא)
 -מיטסקלָאפ ןוא עשידיסח ענייז ןבעגעג זדנוא טָאה סָאװ ,טעברַא יד -- טסנוק
 ןַארַאפ זיא טײקשיטעָאּפ ןוא טייקטריסנעדנָאק רעד טָא ןופ סעּפע .ןטכישעג עכעל
 -עלַא יד .העוז ליל ןיא ןוא ,לייט ןטייווצ םעניא טּפיוהרעד ,ץיק ןועמב ןיא ךיוא
 -טסניק וצ ,קידהצילמ וצ לסיב ַא ןעמונעג ןצנַאג ןיא זיא רונכהו הבששחמה עירָאג
 רואהמ הנטק תחא הּפט הלפנ םימשה רוגס ערקהב ,זא ךַאפ) טכַארטעגוצ ןוא ךעל
 הדגה רעד טָא ןיא ןפַארגַארַאּפ ןוא ןצַאז עקיצנייא רעבָא ,(*תב יל דלותו --- זונגה
 רירפש לע רוא יבכוכבו :רעגייטש ַא ;שיריל ןוא ןייש ,טכידעג ןענייז תיברע
 המ ךאק .."םדאה בל חול לע תורח ורסומ לבא ,םיהלא תמכח ךא הבותכ ותוכלמ

 בלכהו ,סובאה ןמ רומחהו עדרפצה הנעתו -- רתיממ עגא םא ?ירונכב עצב
 ,לג"דא "לוקב הנוע ינכש םגו -- תותפשא קבוחה

 םערָאפ רעד ןיא ןבירשעג ןענייז 1894 ןופ ןעגנולייצרעד ריפ עלא יד (ו
 -ָאמ-טעמכ רעדָא (ץיק ןועמב ,םידיסח תנשימ ,רונכהו הבשחמה) ןגָאלָאנָאמ ןופ

 רעד .גנוצעזרעביא רעכעלטקניּפ ַא ןיא םיא טיג ןעמ ןעוו ,חסונ רעד זיא סָאד (*

 ןוא ץרוק ױזַא טינ זיא ,ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,חסונ רעשידיי
 ,שיטסירָאּפַא
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 ועד טימ סיוא ךיז ייז ןענעכייצ ךיז ןענעכייצסיוא רעבָא ;(העוז ליל) ןגָאלָאנ
 ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סָאד ןוא ,ןגָאלַאיד ערעייז ןופ טייקפרַאש רעד ןוא טייקצרוק
 -ייא םעד קנַאדַא ןעקנעד סעצרּפ ןופ טיײקשיטקעלַאיד רענײמעגלַא רעד קנַאדַא
 א ןעװעג רע זיא ,ןײלַא ךיז טימ טריפעג טָאה רע סָאװ ,ךערּפשעג-ייוװצ ןקיב
 ןעגנולייצרעד יד ןיא ,טגָאזעג יו ,סע טליפ ןעמ ןוא -- גָאלַאיד ןופ רעטסיימ

 ,1894 ןופ

 ןייז --- ןביירש ןפוא סעצרּפ ןופ ןח ןטעביז םעד ךיוא ייז ןיא טליפ ןעמ (ז
 ןטסַארטנָאק רעדָא ןעמזילעלַארַאּפ (עקידנסיורד ןוא עטסקינייװעניא) וצ גנוגיינ
 ,תונורכיז ענייז ןיא ןבירשעג רעטעּפש רע טָאה ,?ןטסַארטנָאק ןוא ןעמעלבָארּפ,
 עניימ עלַא ןעלקיוו ךיז ןלעװ סע עכלעוו ףיוא ,ןצלַאװ ייווצ יד ןענייז סָאד;

 -- עקידנסיורד ןוא עטסקינייװעניא -- ענױזַא ףיוא ,"תועירי עשירעלעטשטפירש
 ןוא עשיערבעה ענייז ןופ ךס ַא טיובעג ןענייז ןלעלַארַאּפ רעדָא ןטסַארטנָאק
 ןוא סונעוו ,םשאנה תוקדטצה ,עגושמהו קובדה) 1894 זיב ןעגנולייצרעד עשידִיי
 ךיוא ךיז ןעלקיוו ןטסַארטנָאק ןוא ןלעלַארַאּפ ענױזַא םורַא .(ערעדנא ןוא תימלוש

 עטוג יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,רעטָאפ רעטכעלש סנייטשלקניפ) העוז ליל ןופ תועירי יד

 "ופ טעטילַאניגירַא עיירפ יד) רונכהו הבשחמה ,(טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רעטומ
 -ַאֹּפ יד) ץיק ןועמב ,((טלעװ רעד ןופ לטעב-םודס סָאד -- דיחי ןעמַאזנייא םענ
 רעד) םידיסח תנשימ ןוא ("םיכודיש, ןופ תונובשח:עזָארּפ יד -- עביל ןופ עיזע
 ,("םיקוליח, ענייז טימ םעדייא ןייז --- דוקיר ןוא ןוגינ ןייז טימ יבר רעװָארימענ

 טָא -- ערעדנַא יד טימ ענייא ןשטנעמ ןוא ןעיידיא ,ןכַאז ןכיילגרַאפ סָאד טָא

 יד יוװ ,ןזייו סָאד טָא ,ןרעדליש סע זיולב טינ ,ןבעל סָאד ןטסעמ ןוא ןגעוו סָאד

 זיא --- ןבייהרעד ןוא ןרעסעבוצסיוא יז ןכוז סָאד טָא ,ןייז לָאז ןוא ףרַאד טלעוו

 ןכלעוו ייב ד"נרת רָאי ןופ ןעגנולייצרעד סעצרּפ רָאפ זיולב טינ שיטסירעטקַארַאכ

 ,ןפַאשעג רעירפ טָאה רע סָאװ ,קרעװ יד ןופ ןוא ,לייוורעד ּפָא ךיז ןלעטש רימ

 יד ןיא ךיוא ןפַאש סעצרּפ ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עקיטכיוו ןעוועג ןענייז סָאד

 עלַא ןעוועג ץרּפ זיא סָאד .רעירפ יו ,רעמ ךָאנ ,טלָאמעד .ןרָאי עקידרעטעּפש

 שלערבעה ןיא --- ןבירשעג טָאה רע ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ןיא סנייא ץלַא ןוא לָאמ

 יד ןיא ייס ,עשיערבעה יד ןיא ייס ,םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא ,שידִיי ןיא רעדָא

 ןופ רעכוז ַא ןעועג רע זיא רעדיל ןיא ייס ,עזָארּפ ןיא ייס ,ןעגנופַאש עשידִיי

 -יתי-המשנ עקידכוט-םויתבש ,ענעביוהעג ןופ רעגניז א ןוא טייקנייש רעשיטע

 ןעיידיא ןופ טעָאּפ ַא ןעועג רע זיא םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא ,ןשטנעמ עקידהר

 ךיז ןפיטרַאפ ןשיגָאלָאכיסּפ-לעודיװידניא ןוא ןשיטע-לַָאיצַאס ןופ טסַאיוװטנע ןַא

 ,ךורע ןחלוש ןייק טינ טאהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 ,טייקנייש ןופ טינ טסנוק יד --- ,לארָאמ ןופ קיטעטסע ןַא ,טגָאזעג טלָאוװ'כ ,רָאנ

 ,"טסנוק רעשידִיי; ןופ רקיע רעד ןייז לֶאֹז סָאד ביוא ןוא .טייקנביוהרעד ןופ רָאנ

 זיא עלעדנעמ יוװ ,"םידוחיבש ידוהי; רעמ רשפא ןעוועג ןפַאש ןייז ןיא ץרּפ זיא

 ,לַאסרעװינוא ןוא ןיימעגלא רעמ רע זיא םענראפ ןצנַאג ןייז טיול שטָאכ ,ןעוועג

 טָאה עלעדנעמ תעב ,סָאמ *רעשידַיי, ַא טימ טלשוו יד טסעמ רע .עלעדנעמ יו

 בעל ןשידִיי םוצ (ליכשמ םענופ סָאמ-טלעוװו יד טּפָא סָאמ-טלעוו א טדנעװעגנָא

 ןשטנעמ םעד ןעזעג עיזַאטנַאפ ןייז טימ טָאה ץרּפ סָאװ ,זיא רעכָא רקיע רעד

 -שג טָאה ץרּפ .טייטש ןוא טייג רע יו ,ןעמונעג םיא טָאה עלעדנעמ תעב ,ןעילפ
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 טלקיװטנַא קרַאטש ןענייז ןעלעדנעמ ייב תעב ,שוח ןטסקעז ַא סעּפע טימ טעברַא
 ץלַא יװ רעירפ ןוא ץלַא יו רעמ זיא ץרּפ .םישוח ףניפ עכעלטנייוועג יד ןעוועג
 .טעָאּפ רעשיריל ַא ןוא תומולח לעב ַא ןעוועג

 ךָאד .ןצרּפ ןשידִיי םעד ןגעוו ייס ,ןשיערבעה םעד ןגעוו ייס קיטכיר זיא סָאד
 ןייז רַאפ טַאהעג טָאה רע תעב .דיישרעטנוא ןסיוועג ַא ףיוא ןזייוונָא ןעמ געמ
 רע זיא -- לַאירעטַאמ ןייז רַאפ ,עיזַאטנַאפ סקלָאפ םעד רעדָא קלָאפ סָאד ףתוש

 -עּפש ןוא רעקיּפע רעשיריל ַא יו ,רעלייצרעד ַא יו טּפיוהרעד ,ןעוועג קרַאטש
 יעָאּפ ןייז טּפיױהרעד טליפעג ךיז טָאה שיערבעה ןיא .טסייײסע ןַא יוו ךיוא רעט
 טייקידתוינחור יד ,םילבוקמ ןופ קורדסיוא ןַא קידנצונ ,רעדָא םזיריל ןייז ,טייקשיט
 ןיא ,ץרַאה ןיא ,קינייװעניא ךיז טגניז; סָאװ ,ןֹוגינ םענעי ןופ --- ןוגינ ןייז ןופ
 ,(=.."םירעדעג יד

 :שיעהבעה ףיוא ןעגנולייצרעד סעצרּפ ןופ ךיוא קרַאטש טלַאה רענזיולק ףסוי *
 ַא ןעמונרַאפ ,רענזיולק טגָאז ,ץרּפ טלָאװ רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא רעכייר ַא ןיא וליפא
 לז טרעלייצרעד עלופטנַאלַאט סָאװ ,קיטסירטעלעב רעזדנוא ןיא ךָאנ טרפב ,טֹרַא ןבושח

 ױףעד וצ ריפניירַא םעד ןיא ,1899 ןיא ןבירשעג) "ךַאז ענעטלעז ַא רעייז ריא ןיא ןענ

 .(קרעוו סעצרּפ ןופ עבאגסיוא-"הישות,
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 ןפַאש סקלָאפ םוצ טייקנדנובעגעוצ

 ---קיטכיר סיוועג זיא סע ןוא --- ןרָאװעג ןזיוועגנָא לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא סע

 ףיט ןייז רָאנ ,ןבעל-ללכ סָאד טינ זיא ןפַאש סעצרּפ ןופ לַאװק רעטספיט רעד זַא

 זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ ךָאד .ללכב ךיא סנשטנעמ םעד יוװ ױזַא ,ךיא רעקיטרַאנגייא

 ,סרעמע יד שטָאכ ,ןטימעגסיוא טינ ןפַאשקלָאפ ןשידיי םענופ רוקמ םעד טָאה רע

 ,עלופ ענױזַא טינ קרעוו ענייז ןיא ןענייז ,םיא ןופ טּפעשעג טָאה רע עכלעוו טימ

 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ ןדייז; םענופ ןפַאש םעניא יו ,עקידעפש ענױזַא טינ

 ץנַאג ךָאד ,ייז יו ,טפָא ױזַא טינ .לקינייא ןייז ,ןעמכילע םולש ןופ ןוא *?רוטַאר

 עליטש ,סנּפָארט .תופתוש טכאמעג עיזַאטנַאפ ןייז ןוא קלָאפ ןטימ רע טָאה טּפָא

 ןיא ,ןטנַאילירב יװ ןטכייל םָארטש-גנופַאש סללכ םענופ סנּפָארט עמערַאװ ןוא

 יו ךיילג .ןעגנופַאש ,עשידִיי ןוא עשיערבעה ,עטשרע עמַאס סעצרּפ ןופ לייט ַא

 ןופ ףָאטש -- טצונעג טּפָא ןוא -- טצונעג רע טָאה ,ןביירש ןבױהעגנָא טָאה רע

 ,רָאלקלָאפ ןשידִיי ןקיטייצרַאפ ןופ זיא ,ןקיטנייה ןופ טינ ביוא---,רָאלקלָאפ ןשידִיי

 רעדָא (1876) לאיוגנ יוװ ,ענייז סעמעָאּפ ששיערבעה ענױזַא ןָא ךיז טנַאמרעד

 עכעלמיטסקלָאפ עטשרע ןייז יו ןרעוו טכַארטַאב ןעק סָאװ ,(1877) םשה שודיק

 ןיא טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןופ לייט ַא ןָא ךיז טנָאמרעד .(ןזרעפ ןיא) עטכישעג

 -- דיל-סקלָאפ םענופ חסונ םעניא (טקודדעג טינ שטָאכ) ןבירשעג ןרָאי רע70 יד

 ןיוש טלַאמעד טָאה עיזַאטנַאפ רעשירעלטסניק ןייז ףיוא ,עקַאט תמא !שידִיי ףיוא

 םיא םורַא סָאװ רָאנ טינ ,קינייושניא ןדַי םעניא ךיז טוט סע סָאװ ,טקריוועג

 המשנ רעד ןיא ןקוקוצניירַא ףיט ךיז טנרעלעג ןיוש טלָאמעד טָאה רע ;רָאפ טמוק

 טימ ,םיליכשמ ערעדנַא יו ,ךיז ןענעגונַאב וצ טינ ןפוא םושב ןוא דיחי םענופ

 -געמ יוו יױזַא ,קיד .מ .א יוװ יױזַא ,רע זיא ךָאד .ןעגנורעדליש-הביבס ןוא -ללכ

 -ַאב ןעועג סרעביירש עשידִיי ערעטלע שרעדנַא ןוא םכילע םולש יו ױזַא ,עלעד

 טיײקיטרַאנגײא רעד ןופ ,ענעי יוװ ,סָאמ רערענעלק א ןיא שטָאכ ,טסולפנייא

 טָאה רע יו םעד ךָאנ טּפיוהרעד ,ןפַאשקלָאפ ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידִיי םענופ

 סערעטניא ןייז זיא טלָאמעד .,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב ןוא שטשַאמַאז ןזָאלרַאפ

 ךָאנ רעדיל-סקלָאפ עשידיי וצ סרעדנוזַאב רָאג ןוא גנופאשקלָאפ רעשידיי וצ

 ,ןרָאװשג רעקרַאטש

 לַאװק א רָאנ טינ ,גנושראפ ןופ טקעיבַא ןא םיא ראפ ןרָאװעג ןענייז ייז

 ,עיצַאריּפסניא רעשירעלטסניק ןופ
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 ךױוד ,טייז ןייא ןופ ,ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא ייז וצ טײקמַאזקרעמפיוא ןייז
 "עג זיא רע ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי-שילױוּפ רעביא (1890) עזייר ןייז
 -סקלָאפ רעשידִיי "רעטכידעג; עמַאס רעד טימ גנורירַאב רעטנעָאנ ןיא ןעמוק
 עריא טימ ןוא רָאװ ריא טימ ,סנביױלגרעבָא ןוא ןעגנוביילג עריא טימ ,עסַאמ

 םענופ סרעשרָאפ ןוא סרעלמַאז עשידִיי-שיליױוּפ ןוא ,תוישעמ ,סעיזַאטנַאפ .,תומולח

 ,דניירפ עטנעָאנ ענייז ןעוועג ןענייז ייז ןופ עקינייא .גנופַָאש רעוויטקעלַאק סקלָאפ
 טימ ןפָארטעג לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה רע .סרעצעזרעביא עשילוּפ ענייז ךיוא יו
 טלָאמעד טָאה סָאװ ,זיײרק:רָאלקלָאפ ןשידִי-שילױוּפ םעד ןופ ןעגנוציז ףיוא ייז

 טכַאװעגפיוא ןצרּפ ןיא טָאה זיירק ןקיזָאד םעד ךרוד .עשרַאװ ןיא טריטסיסקע
 ןוא רָאלקלָאפ ןשידִיי םענופ טקעּפסַא ןכעלטפַאשנסיװ ןייו םעד ֹוצ סערעטניא ןַא
 .(* עיגָאלָאדָאטעמ ןייז וצ

 ןייר ַא יֹו רעמ ןצרּפ רַאפ טַאהעג רעבָא ץלַא ךָאנ טָאה ;נופַאשקלָאפ עשידִיי
 וצ תוכייש סעצירּפ .טײטַאב ,ןשיפַאוגָאנטע ןוא ןשיטסירָאלקלָאפ ,ןכעלטפַאשנסיוװ
 ןעוועג טרעטסײגַאב זיא רע .ערעמיטניא ןַא ךס ַא ןבילנעג ןוא ןעוועג זיא ריא
 ןענעייל ןופ טאהעג האנה ,טושּפ ,טָאה רע .רעלייצרעד ַא ןוא טעָאּפ ַא יו ,ריא ןופ
 ביל ךַאפנייא רע טָאה קלָאפ ןופ רעדיל ערעסעב יד :תוישעמ-סקלָאפ ןרעה ןוא

 ױזַא טינ ןעוועג זיא רע .ייז ןעגניז ערעדנַא יו ,ןרעה וצ ןוא ןעגניז וצ טַאהעג
 -רעד --- ייז* -- .רעדיל-סקלָאפ עשידִיי רעבָא ,ןטכַארט עקינייא יו ,שילַאקיזומ/

 ַא טגעלפ רע ןעוו ןוא ,טרעטעגראפ ,טושּפ ,רע טָאה --- ןיוועל ןושרג רייד טלייצ
 גניז ַא םיא טפרַאדַאב רָאנ ןעמ טָאה ..גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןייז וצ לָאמ
 --- "ןוז ןיימ ,עקריאמ,א רעדָא *אישק עטלַא יד; ,"וינעב"ער רעז-דנואג :ןבעג וצ
 -- רעטנומ ןרָאװעג זיא רע ,שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג ןרָאװעג דלַאב זיא רע ןוא
 (**"ןעגניז ןפלָאהעגטימ טָאה ןוא

 עשידַיי ןעגנוזעג ןיילַא ךיוא ןוא טרעהעג שטשָאמַאז ןיא ךָאנ רעכיז טָאה רע
 יד ןופ עקינייא ןיא טסיזמוא טינ ךיז טריּפש םעט ןוא ןָאט רעייז .רעדיל-סקלָאפ

 םולש ןעוו ןוא ,ןבירשעג קידנעייז ךָאנ טרָאד טָאה רע סָאװ ,סעריטַאס עטמַארגעג
 דיל-סקלָאפ ןופ טסייג ןוא טסוג ןיא ןזרעפ טכעלטנפעראפ רעטעּפש טָאה םכילע
 .(***ןעוועג ןלעפעג קרַאטש ןצרּפ סע זיא ,("דניק ןיימ ,ףָאלש;)

 סָאװ ,סרעביירש עשידַיי עטשרע יז ןופ רענייא ןעוועג טינ ,תמא ,זיא רע |
 ןיוש טָאה רענרעל .י .י) ,(****שידַיי ףיוא רָאלקלָאפ ןשידִיי ןגעוו ןבירשעג ןבָאה
 ךיוא :עזומ-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןגעוו ןבירשעג דניירפ-זיוה דנַאב ןטייווצ ןיא
 ןצרּפ וַאפ רעירפ ןבָאה םכילע םולש ןוא רָאטקעּפס יכדרמ ,ןייטשנרעב ץַאנגיא
 רענעי רעדָא רעד ןיא ןפַאשקלָאפ ןשידַיי םוצ סערעטניא ןקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא

 ָאװי רעמוניץרּפ ןיא "רָאלקלָאפ רעשידי רעד ןוא ץרפ, ,יקצַאש .י ירד (*
 .05--46 'זז ,1946 ,טסברַאה ,רעטעלג

 .28 'ז ,תונורכיז לסיב ַא ,ץרפ (**
 .108 'ז ,קרָאירדינ ,סעדער ןוא ווירב ,ליזיימ ןמחנ (***
 ,ערעלָאכ ןופ טינ טברַאטש ,טינ ליװ סע רעװ רושָארב ןייז ןיא ,1892 ןיא ןיוש (***

 ןוא סענָאבָאבַאז זיא סָאד, ןיא -- רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גַײײװצ ַא טרירעגנָא רע טָאה
 יערָאעט ַא ןופ טינ טכַארטַאב ןינע םעד רע טָאה טרָאד רעבָא -- 514 'זז) "תולוגס
 .רעשיטקַארּפ ןײיר ַא טימ גנודניברַאפ ןיא רָאנ ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסירָאלקלָאפ-שיט
 ,עגַארפ ,רעשינעיגיה-רָאטינַאפ
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 עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רעכיז רעבָא זיא ץרּפ .(*.(רענייז םערָאפ

 ךיז טָאה רע .רעדיל-סקלָאפ עשידַיי ןעלמַאז ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,סרעבייוש

 .ןרָאי רע90 יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ טימרעד ןבעגוצּפָא ןביוהעגנָא

 -רַאו ןיא רענעייל-שידִיי עטרעלקעגפיוא יד ןשיווצ, ןעמ טָאה 1896-1895 םורָא

 רע טָאה 1896 ןיא ,(**רעדיל-סקלָאפ עשידִיי טלמַאז ץרּפ זַא ,טסּוװעג ןיוש "עש

 סעּפע יװ ױזַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,לכיב א קורד םוצ טיירגעגוצ ןיוש טאהעג

 יפיוא רָאי םענעי בייהנָא ןבָאה עכלעוו ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןופ ךשמה ןימ ַא

 טלמַאזעג ,רעדיל-סקלָאפ ;ןסייהעג טָאה סָאװ ,לכיב ַא -- ןיגוצסױרַא טרעהעג

 ,גנולמַאז רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעדיל קיצרעפ ןוא ייווצ .ץרפ .ל .י ךרוד

 ילוי ןטס23 ,עשרווו) רוזנעצ רעד ןופ לּפמעטש םעד וליפַא טַאהעג ןיוש טָאה יז

 ךיוא ,(=***טינ רימ ןסייוו ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ זיא יז סָאװרַאפ ,(+6

 ןופ ןרָאװעג טינ טשינרָאג זיא סע סָאװרַאפ ,הביס יד טנַאקַאב טינ זדנוא זיא

 .י טימ םענייאניא רעדיל-סקלָאּפ עשידִיי ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ןקידרעטעּפש סעצרּפ

 ץרּפ טָאה ןענַאזעניד בקעי טימ תופתושב זַא ,רָאנ ןסייוו רימ ,(+*ייי;ענהכ .ל

 ןיא ןקורד וצ סע טכער ןטימ רעדיל-סקלָאפ גנולמאז ַא ענייז ןענהכ ייב טפיוקעגּפָא

 רָאי ַא טימ ץרּפ טָאה רעדיל-סקלָאפ ןופ גנולמַאז ענעגייא ןייז) ,(++++*ײ*דנַאלסור

 ןופ עטכיזעעג רעד ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,ןרעניוו ָאעל יפָארּפ טגרָאבעגסױא רעטעּפש

 טָאה רענעי ןעוו ,שילגנע ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רוטַארעטיל-שידִי רעד

 יד .(עּפָארײא חרזימ רעביא עזייר-עידוטס ןייז תעב עשרַאװ ןיא טכוזַאב םיא

 -נײרַא ןעוועג זיא ץרּפ קרַאטש יו ,ןזייו וצ גונעג ןענייז םיטרּפ עלַא עקיזָאד

 ןזייו םיטרּפ עטנָאמרעד יד רָאנ טינ רעבָא .רעדיל-סקלָאפ עשידַיי ןיא ןַאטעג

 עטסעב יד ןופ רענייא יו ,ןרָאװעג טסּוװַאב רעטעּפש זיא סָאװ ,ןהכ ,ל .י .סע

 ,ןעלעדנעמ ןגעוו יס טבײרש רע ןעוו ,םֹוגמ קרַאטש זיא יקצַאש .י 'רד (*
 ללכב ייז זיא (רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ) ןינע רעצנאג רעד זַא ,ןעמכילע םולש ןגעוו ייס
 ןעמכילע םולש ,(41--46 'זז ,1946 ,טסברַאה ,רעטעלב-ָאװיי רעמונ-ץרּפ) "דמערפ ןעוועג
 לוק, סמכילע םולש ןגעװ לקיטרַא ןיימ עז .ןעװעג דמערפ טינ סיוועג ןינע רעד זיא
 ,1946 רעבמעטּפעס ןפ ,גָאט ,"רשבמ

 יץרּפ ןיא "רעדיליסקלָאּפ עשידיי ןופ רעלמַאז ַא יװ ץרּפ .ל .י, ,ןהכ .ל ,י (**
 ,280 'ז ,1927 רעבָאטקָא-טסוגױא ,ענליוו ,רעטעלב-יָאװיי רעמונ

 ,290--280 'וז טרָאד (פ**
 םעניא ןרָאװעג טריקילבוּפ 1898 ןיא ןענייז גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןופ רעדיל (****

 -ָאטקָא ,ועיק ,רוטַארעטיל עשיטעיװָאס לַאנרושז םעניא .ללעװקירוא םא ןשטייד רעניוו
 .ןרָאװעג טקורדעגרעביא לעדאנ .ח ןופ ייז ןענייז ,1940 רעבָא

 ןופ לײטּפָאמַא ,עיפַארגַאיב ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ -- ןהכ .ל .י ,יקצַאש ,י 'רד (555**
 .10 יז ,1928 ,קרָאי-וינ ,ָאוויי
 ןװָארדנַאסקעלַא .ח וצ ווירב יַא ןיא ןבירשעג ןָאזעניד טָאה -- אחרוא בגא, (6555*
 .ל .י ןופ טסייה סָאד) ןטצעל םעד ןופ ..זַא ,ךיא קרעמַאב -- 1907 טסוגױא ןט2 םעד
 ימַאז ןיז טפױקעגּפָא ,ךיא ןוא ץרּפ טסיײה סָאד ,עשרַאװ ןיא ָאד רימ ןבָאה (ןענהכ
 ךיז טניפעג גנולמַאז יד .לבור קיצפופ טלָאצאב םיא ןוא די-בתכ ןיא רעדיל-סקלָאפ גנול
 ..תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא .ןקורדוצכָאנ עבלעז יד -- ןטייקכעלגעמ ייב ,זדנוא ייב
 רע טָאה דנַאלסור רַאפ זַא ,טלייצרעד ןילא רשפא ןַאמ רעגנוי רעבלעז רעד ךיוא טָאה
 ןוא סגָאזעניד, ,ווָאקנימ .ב .נ) ."טפיוקרַאפ זדנוא ןָא גנולמַאז ןייז ףיוא טכער סָאד
 ,ינוק-ילמ ,קרָאיװיג ,רעטעלב-ָאװיי ,"ןװָארדנַאסקעלַא .ח טימ ץנעדנַאּפסערָאק סעצרּפ
 .(452 'ז ,5
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 דיל-סקלָאפ ןשידִיי םענופ ןוא ללכב ןפַאשקלָאפ ןשידִיי ןופ סרעשרָאפ ןוא סרענעק
 טימ טדערעג ,טליײצרעד ןײילַא רע יו ,ןרָאא רע90 יד ןטימ ןיא טָאה ,טרפב
 ןבירשרַאפ טָאה (ץרּפ) רע יו ,ןעזעג ןיילַא לָאמ עכעלטע, ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 רע ןוא -- ןעגנוזעג םיא רַאפ ןבָאה ךעלדיימ סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ ענעדיישרַאפ

 -נײרַא ןַא ןרָאװעג טייצ רענעי םורַא זיא ןיילַא ןהכ ,(*,"ךיוא טלָאצַאב ייז טָאה
 -סקלָאפ ךס ַא טסּוװעג טָאה רֶע סָאװ ,םעד קנַאדַא עקַאט -- זיוה סעצרּפ ןיא רעייג
 ןצרּפ ייב ןעמ טגעלפ -- גרעבמָאנ ,ד .ה טלייצרעד -- תבש ןדעי; ןוא ,רעדיל

 -וקנעמַאװצ עקידתבש יד ייב טייצ עבלַאה ַא .רעדיל-סקלָאפ ןעגניז בוטש ןיא

 א ןיא רעדיל-סקלָאפ יד ןעגניז ןיא טגנערברַאפ ןעמ טָאה ןצרּפ ייב ןשינעמ
 -- ,ןטימ ןיא רָאנ טינ ןעוװעג סע זיא ױזַא ,(*"גנומיטש רענעביוהעג ענדָאמ
 ענעי; .טרעדנוהרָאי ןט20 בײהנָא ןיא ןוא ןט19 ןופ ןרָאי רע90 ףוס ןיא ךיוא
 לסיבַא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןעזיר םהרבא טלייצרעד -- םיתבש
 ןוא ןצרּפ וצ ןעמוק טגעלפ ןהכ .ל .י ןעוו ,םיתבש ענעי -- גרעבמָאנ יװ רעטעּפש
 -גייא ןבילבעג רימ ןענייז ,רעדיל-סקלָאפ עטסטלע יד ןוא עטסיינ יד ...ןעגניזרָאפ
 ,(=**המשנ ןיימ ןיא --- ןעידָאלעמ יד טימ ךעלדיל יד ןוא ,ןורכיז ןיימ ןיא טצירטעג
 -ייֵרש עגנוי עּפורג רעד ןופ ןטירד םעד ,ןשַא םולש ןופ רימ ןסייוו ענעגייא סָאד
 יד ןיא; ,םידימלת ענייז טינ ביוא ,םידיסח סעצרּפ ןעוועג .ןענייז סָאװ ,סרעב
 טייקלקנוט רעד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז -- ׁשַא טלייצרעד --- ןטכַאנרַאפ עקידתבש
 טָאה --- ,ןבעל לעװ ךיא גנַאל יו ,(****רעדיל-סקלָאפ יד ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןּוא

 עשידִיי ןופ גנולמַאז רעקידנעבייווצ ןייז וצ ריפניירַא םעד ןיא ןבירשעג ןהכ .ל ;י

 ,םיתבש ענעי ןסעגרַאפ טינ ךיא לעװ ,ןבעל לעוװ ךיא גנַאל יו --- רעדיל-סקלָאפ
 ,(6545+ ,,"ןדנוטש עסיז ןוא ערעייט ענעי ,ןטכַאנרַאפ ענעי

 רעדיל-סקלָאפ עשידִיי --- ןעגניז ערעדנַא יװ ןרעה טימ ןוא --- ןעגניז טימ
 טָאה רע סָאװ ,גונעג ךיוא ןעוועג טינ זיא םיא רַאפ .טנגונַאב טינ ץרּפ ךיז טָאה
 סע ןלָאז ערעדנַא זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ןבירשרַאפ --- ליומ סקלָאפ ןופ --- יז

 ,קיטייצכיילג ןָאטעג סָאד טָאה רע ןוא סרעטעברַאטימ טנוזעג טָאה רע ,ןוט ךיוא
 ןיא ןנָאה גרובזניג .ש ןוא קערַאמ .ּפ רעדייא רָאי ַא טימ רעירפ ךָאנ טינ ביוא
 -יל-סקלָאפ עשידַיי ןעלמַאז ןגעוו ףורפיוא ןטסּוװַאב רעייז טכעלטנפערַאפ 8

 רעכלעוו ,ןענעזייר םהרבא וצ םעד ןגעוו ןבירשעג ץרּפ טָאה 1897 םורַא ןיוש .רעד
 ַאק ןענעזייר טקישעגוצ ןבָאה לָאז רע .ענוװָאק ןיא רענלעז ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 -עגסױרַא ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי טימ טפירש רעשיניײטַאל ןיא לטעלב טקורדעג

 "עג ןעוועג ,ןענעזייר טול ,ןענייז רעדיל יד .,דלַאװנורג ר"ד ןופ ןיוו ןיא ןבעג

 .282 'ז ,1937 ,רעטעלביָאװײײ רעמוניץרּפ (*
 ,"עגילירוטלוקא גַאלרַאפ ,ץרפ .ל ,' ,קרעװ ןוא ןשטנעמ ,גרעהמָאג ;ד .ה (+*

 : .,44 '/ ,1920 ,עשרַאװ
 ,13 '/ ,1935 ,עגליוו ,3 דנַאב ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע ,ןעזייר .א (א=*
 ,ייֿמ ,1915 ,טפנוקוצ ןיא "?ןצרּפ טימ טפַאשטנַאקאכ עטשרע ןיימ, ,שֵא םולש (פפפ*

 רעדיל-סקלָאפ יד ןופ בייהנָא רעד, זַא ,טבירש רע ןעוו ,תועט ַא טָאה שא ,462 טיײז
 ײב ןעמ טָאה ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ .1900 םורַא טשרע ןעװעג זיא "בוטש .סעצרּפ ןיא
 . .רעדיליסקלַאפ ןעגנוזעג ןיוש רעירפ זיוה ןיא ןצרּפ

 .00 'ז ,1912 ,קרָאיינ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיײ ,ןהכ .ל ,י (9965*
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 ַא ןיא רע טעב ךרֹע ןַא טייצ רעקיבלעז רעד םורַא .(="ץרּפ .ל .י ןופ טלמַאז
 ןפלעה םיא ןלָאז ןגעלָאק ענייז ןוא רע זַא ,ענװָאק ןיא ,ןסוּפָארּפ .י ,י ֹוצ ווירב
 ךיוא -- ןָא ץרּפ טיג -- גנונעכער ןיימ ףיוא טנעק ריא, .רעדיל-סקלָאפ ןעלמַאז
 -ָארּפ רע טזָאל ווירב ןקידרעטעּפש ַא ןיא ,(**"?טוג ,ןכַאמ טסָאק לבור עכעלטע
 -עגוצ רימ ייב טָאה ,טלמַאזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ יד; זַא ,ןסיוו ןסוּפ
 ןייק טינ עז ןוא טינ רעה ךיא ןוא (+**עקירעמַא ןופ יוועל רָאסעּפָארּפ רעד ןרעמונ
 דניירפ, ענייז ייב רע טעב 1899 ןיא ,(+=יי"טקיש -- סעּפע טָאה ריא ביוא ...קעווצ
 גנולמַאז יד *ןעמענּפָאפ םיא ייב ףרַאד רע :סערדַא סרעניוו ָאעל *עקירעמַא ןיא
 ןוא סקערַאמ סױרַא 1901 ןיא זיא סע יװ ,םעד ךָאנ ךיילג ,(*****רעדיל-סקלָאפ
 ץרּפ טכעלטנפערַאפ ,ןדַײ עשיסור ןופ רעדיל-סקלָאּפ גנולמאז עסיורג סגרובזניג
 ,ךוב םעד טָא ןגעוו טעברַא ,עטקידנערַאּפ ןייק טינ שטָאכ ,עכעלריפסיוא ןַא דוי ןיא
 -עג טעברַא יד טָאה -- "רעדיל-סקלָאפ עשידִיי יד טיול ןבעל עשידִיי סָאד;
 -סקלָאפ עשידִיי גנולמַאז סנהכ ,ל .י סיױרַא קרָאי-וינ ןיא זיא 1912 ןיא ,(+*****ןסייה
 ןימ א -- דיל-סקלָאפ ןשידִיי ןגעוו ןבירשעג לָאמ ַא רעדיוו ץרּפ טָאה .רעדיל
 זיא לקיטרַא רעד .ןדָיי עשיסור ןופ רעדיל-סקלָאפ יד ןגעוו טעברַא ןייז ןופ ךשמה
 קילדנעצ ייווצ ןיא טשרע .טכעלטנפעראפ טינ ןוא -- טקידנערַאפ טינ ןבילבעג
 רעביא קילברעביא םענופ טנעמגַארפ רעד טָא ןיא טיוט סעצרּפ ךָאנ םורַא רָאי
 ױזַא טינ קיטכיוו זיא רע ןוא ,(6*+*****ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ גנולמַאז-רעדיל סנהכ
 -עטניארַאפ סעצרּפ זַא ,זדנוא טוייו רע סָאװ ,םעד טימ יװ ,טלַאהניא ןייז טימ
 עטצעל עמַאס יד זיב ןטלאהעגנָא טָאה דיל-סקלָאפ ןשידִיי םעניא ןייז טריסער
 ,(5 6 על ןייז ןופ ןרָאי

 זיא ָאד .1929 ,ענליו ,14/ 'ז 1 דנַאב ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע ,ןעזיר .א (*
 ירַאפ (ללעוװקרוא ןיא) ןענייז ןצרּפ ןופ טלמאזעג רעדיל-סקלַאפ .טרעטנָאלּפרַאֿפ סעּפע
 רָאלקלָאפ ןשידיי ןגעו ףורפיוא סדלַאװנורג .1898 ןיא טשרע ןרָאװעג טכעלטנפע
 ,1896 ןופ טמַאטש

 | ,202 'ז ,1944 ,סעדעד ןוא ןוירב (**

 יד טגרָאבעג םיא יב טָאה סָאװ ,רעד .ןעמָאנ ןיא תועט ַא טכַאמעג טָאה ץֹרּפ (***
 | ,רעניו ַאעל 'םָארּפ ןעוועג זיא ,רעדיל

 ,210 'ז ,טרָאד (+י**
 | ,215 'ז ,טרָאד (55***

 -לא ,ןעגנורעדנע עניילק טימ ,טָאה ץרּפ סָאװ ,טעבֹרַא רעד טָא וצ ןבָאגוצ 6
 ןענייז ,2 ,2 ,1 טפעה ,1904 ,קעטָאילביב עשידיי לַאנרושז-שדוח ןייז ןיא טקורדעגרעב
 טױט ןייז ךָאנ ןיוש ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ וװיכֹרַא סעצרפ ןופ ןטּפירקסונַאמ טיול
 ,299--292 'זז ,1927 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ םעד ןיא
 : ,215 'ז ,טרָאד (*+
 ןיא יקסינא .ש טלייצרעד -- טּפַאשדניירפ רעזדנוא ךיז טָאה טקרַאטשרַאפ רָאג, 5 8
 עכעלטע ןעװעג זיא סָאד) קירוצ ריפ יירד רָאי ַא טימ -- ןצרפ ןגעװ תונורכיז ענייז
 -ַאגטע עשידיי יד טריזיִנאגֹרַא בָאה ךיא תעב (נ .ש -- גירקיטלע'ו ןטשרע ןרַאֿפ רָאי
 "מאז ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפמורַא ןביוהעגנָא ,עיצידעּפסקע עשימַארג
 ןעוועג ןענייז ןָאזעניד ןוא ץרּפ .'דכו םינוגינ ,רעדיל ,סעדנעגעל ,תוישעמ-סקלָאפ ןעל
 ײזַא ןעוועג ןענייז ןָאזעניד ןוא ץרּפ, :רעטיײװ ןוא ."גנומענרעטגוא רעד ןופ טקיצטנא
 וצ טמיטשַאב ןבָאה עדייב ייז זַא ,עיצידעּפסקע רעד (ןיא) טימ טריסערעטניארַאפ
 ..ךעלטעטש יד רעביא רימ טימ ןרָאפמורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןוא ריא ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ
 טכאד) ןדנעטשמוא עקינייא זַא ,עשעּפעד ַא ןעמוקַאב בָאה ןוא ,ייז ףיֹוא טרַאוװעג בָאה ךיא
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 גנַאגוצ רעד ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא דיל-סקלָאפ ןשידִיי םוצ גנַאגוצ ןייז

 ףיוא רָאנ ,דיל ףיוא טינ ּפָארט םעד דיל-סקלָאפ םעניא ןלעטש סָאװ ,ענעי ןופ

 ןעוועג ךיז רַאפ ןילַא זיא דיל-סקלָאפ ענעגנולעג רעמ סָאד ,עקַאט תמא .קלָאפ

 .(גרעבמָאנ) "רעקידלדורּפש ַא ןוא רעקידעבעל ַא ,לַאװק רעשירפ ַא, ןצרּפ רַאפ

 טכוזעג ץרּפ טָאה עיזעָאּפ-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןיא רעבָא

 ןייז ןופ תמא םעד יוװ ,ןפַאש סקלָאפ םענופ טייקנייש יד ױזַא טינ ןעגנערבוצסיורַא

 טימ ךָאד רע זיא .ןעועג סע זיא ױזַא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ זיא'ס ןוא ,ןבעל

 ,תמא ןופ טייקנייש יד רעמ ןעוועג ןסיוא ךיוא קרעװ עשיטעָאּפ ענעגייא ענייז

 טסנוק ןופ רעכעה זַא ,ןטלַאהעג ךָאד ןײלַא רע טָאה ,טייקנייש ןופ תמא םעד יו

 סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא .גנוטכיד --- עיגָאלָאעזַארפ ענעגייא ןייז קידנצונ --- זיא

 ןוא ןריזירעטקַארַאכ טוװורּפעג סע טָאה רע ןעוו ,דיל-סקלָאפ ןשַידִיי םעניא ךיוא

 ןייר םעד יװ ,רעמ טריטנעצקַא *גנוטכיד; ןופ ןטנעמעלע יד רע טָאה ,ןצַאשּפָא

 | .(*,טנעמעלע ןשירעלטסניק

 ןעוועג דימת ןענייז עיזַאטנאפ עשירעפעש ןייז ןוא קלָאפ סָאד --- יוזא יצ ױזַא

 ןטסערג םעד ןיא ךיז טליפ סָאד ןוא -- עיצַאריּפסניא ןופ לַאװק ַא םיא רַאפ

 .סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןיא יװ ,רעקיצניװ טינ שידיסח ןייז ןופ לייט

 "ילבוּפ ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג קידנעייגייברַאפ רע טָאה -- טסנוק,

 -קָאטש א זיא טטנוק -- (*ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעקנַאדעג) ןעלקיטרַא עשיטסיצ

 ןייז ,ץיוו ןייז ,קלָאפ םעניא עוויטימירּפ סָאד -- זיא טנעמַאדנופ רעד ,קרעוו

 . ,טנכייצרַאפ ,טלמַאז ?ןוט וצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,רָאלק ךיז טכַאד ,דיל ןייז; עלהשעמ

 ןעמַאזצ ךייא טגניז ,ןזעל ךייא טנרעל ןוא ןעמַאזצ ךייא טמוק ;טביײרשרַאפ

 ...סעשירעלטסניק סעּפע רַאפ ערעפסָאמטַא יד טפַאשַאב ,ךייא טלייוו ,טרימַאלקעד

 .="ןֿפַאש ןוא -- ןעמוק רעטעּפש טעװ עינעשז רעד

 יד ןיא ןבָאה -- ןבעגוצוצ ךָאנ קיטיינ זיא -- ןפַאש ןייז ןוא קלָאפ סָאד

 ַא ןריריּפסניא וצ ןוא ןריסערעטניא .וצ ןביוהעגנָא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאי רעפס

 עטסוויטיסנעס עריא ןופ ןוא עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ לייט ןסיורג

 ,סיורק ךירדירפ טָאה 1893 ןיא .סױעלעטשטפירש עשידיי יד --- סרעייטשרָאפ |

 לללעווק-רוא םא לַאנרושז ןשיטסירָאלקלָאפ ןשטייד רעניװ םעד ןופ רָאטקַאדער

 ןיא רָאלקלָאפ ןופ ןעלמַאז ןינע םעד וצ ןדִיי ייב סערעטניא ןַא ןקעוווצפיוא טכוזעג

 וצ ןביוהעגנָא רעטּפָא ץלַא ךיז ןבָאה סע ,(**עקירעמַא ןיא וליפא ןוא עפָאריײא

 :תיושעמ-סקלָאפ ןוא רעדיליסקלָאפ עשידִיי ןופ סרעשרָאפ ןוא סרעלמַאז ןזייוו

 ,10 'ב ,ןטפירש עטלמאזעג) "ןרָאפ וצ טינ ייז ןביולרעד (דנַאטשוצטנוזעג רעד ,ךיז

 .(27 יז

 טָאה ??ערעדנַא טימ רעדיליסקלָאּפ ערעזדנוא טכיילגראפ לָאמ ַא ריא טָאה, (*

 טימ ןעגנולייצרעדיסקלָאפ ערעזדנוא, -- ןעיײסע ענייז ןופ םענייא ןיא טגערפעג רע

 םינלזג ענעי זדנוא ייב ריא טָאה ?טלמאזעג ןבָאה םירג רעדירב יד סָאװ ,לשמל ,יד

 ןעקנַאדעג) "?לוויטש עקידנליימי-ןביז יד ןיא רעראנסיוא עטציּפשעגרעביא ענעי ,ןענופעג

 . (17 */ ,עבאגסוא סניקצעלק ,ןעעדיא ןוא

 .00 'ז ,טרָאד (**
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 ןיא םכילע םולש ןוא (+*רָאטקעּפס יכדרמ ,(*עקירעמַא ןיא רעניוו ָאעל
 ןַאיצול קירנעה ,וועל קירנעה ,לעגעז ןימינב ,ןייטשנרעב ץַאנגיא ,(י*יעניארקוא
 ןוא דלַאװנורג סקַאמ ,(++*ןלױּפ ןיא רעטבילעג קחצי רבח טנגוי סעצרּפ ,ןָאק
 .ּפ ,דנַאלסורטײװ ןוא עטיל ןיא ןעזייר םהרבא ,(+***ײדנַאלשטיײד ןיא ערעדנַא
 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא גרובזניג .ש ןוא קערַאמ

 ןוא רע90 יד ןיא ןפַאשקלָאפ ןשידִיי םוצ סערעטניא רעטקרַאטשרַאפ סעצרּפ
 -שיטנַאמָאר יד וצ תוכייש ַא קפס םוש ןייק ןָא סָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד
 רעד ןופ לייט ןסיורג ַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש עשיטסיקלָאפ
 טרעה ןעמ סָאװ ,גנוניימ יד .טינשּפָא-טײצ םענעי ןיא עיצנעגילעטניא רעשידִוי
 ןופ ץנעדנעט יד ,ץנעדנעט עלַאנָאיצַאנ-שיטסיקלָאפ עשיטנאמָאר יד זַא ,טּפָא
 טבייה עיזַאטנַאפ-סקלָאפ עשידִיי יד ןוא ןבעל-סקלָאפ עשידִיי סָאד ןריזילַאעדיא
 טינ זיא -- ןטכישעג עשידיסח ןוא עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ טימ טשרע ןָא ךיז
 ןצנַאג ןיא זיא ,ןפַאשקלָאפ ןוא עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעד וצ עגונב קיטכיר ןצנַאג ןיא
 ענייז טימ ןעמוקעג זיא ץרּפ ןעו .ןבעל-סקלָאפ םוצ תוכייש ןיא קיטכיר טינ
 -עג ןיוש רוטַארעטיל עשידִיי יד רע טָאה ,ןטלַאטשעג ,עראדנעגעל-בלַאה ,ענייש
 ,גנוטכיר רעשיטנאמָאר-לַאנָאיצַאנ ,רעיינ רעד טָא וצ טיירגעגוצ ךעלשּפיה ןענופ
 ןופ ןרָאי ..ןרָאי רע80 יד ןיא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ-גנוטיירגוצ רעד
 ,ןרָאי ;ןעמָארגָאּפ ןוא םישוריג ,תוריזג ןופ' ןרָאי ,ןבעל ןלעירעטַאמ ןיא הדירי
 ןסירעגסױרַא ,ןרָאװעג טריניור ןענייז ןדיי עשיסור רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןעוו
 טנַאה ןיא ןעמענ וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג ,ןדָאב רעייז ןופ לצרָאװ ןטימ ןרָאװעג
 םוצ סעציילּפ יד ףיוא לקעּפ ןטימ ךיז ןזָאל ןוא ןקעטשרעדנַאװ ןטלַא םעד ןיירַא
 ןעוועג ,טרעלקרעד טָאה גנוריגער עשירַאצ יד יו ,זיא סָאװ ,ץענערג-ברעמ
 יז ןענייז --- גנורעדינרעד ןוא טנלע ,טיונ רעקידָארומ ןופ ןרָאי ;ייז רַאפ *ןּפָא;
 -רעד ןופ ,סקּוװ ןופ ,יובפיוא ןופ ןרָאי ןעוועג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ
 -רעביא ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא רענרעל .י .י טָאה 1885 רָאי ןיא ןיוש .גנוביוה
 ױזַא) ןָאגרַאשז םעד ןופ דלעפ םעד ףיוא, :ןבירשעג ַאטסָאקַא לאירוא ןופ גנוצעז
 -עלפיוא רעד וצ טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,יד וליּפַא שידִיי ןפורעג טלָאמעד ןבָאה
 רעייז וצ ןוא ןטפערק עיינ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה (ךַארּפשקלָאפ רעד ןופ גנוב
 ערעדנַא ןָאטכָאנ ןלעוװ זדנוא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,עניימ וצ ךיא גייל טעברַא
 עקַאט ךיז טָאה יז ןוא ."םילפכ לפכ ןרעמרַאפ ךיז לָאצ רעזדנוא טעװ דלַאב ןוא
 עיינ יד, .לָאצ ןיא זיולב טינ גנורעמרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד .טרעמראפ דלַאב
 רעד טימ --- ץנעדנעט רעיינ ַא טימ ךיוא ןעמוקעג טעמכ עלַא ןענייז "ןטפערק
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ רָאנ טינ .ץנעדנעט רעשיטנַאמָאר-שיטסיקלָאפ רעטנָאמרעד
 -סיודא ןבױהעגנָא ןבָאה ערעדנַא ןוא רענרעל .י.י ,םכילע םולש ,רָאטקעּפס יכדרמ
 -קלָאפ ןשידִיי םעד וצ .ןוא שיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעשידִיי רעד וצ סערעטניא ןַא ןזייווּוצ

 51 'ז ,1946 ,רעטעלב-ָאוװיי רעמוניץרּפ ,"סעידוטשיץרּפ, ,יקצַאש .י 'רד (*
 לקיטרַא ןַא ,4 'מונ טַאלב-סקלָאפ ןשידיי ןיא רע טכעלטגפערַאפ 1886 ןיא ןיוש 65

 ןיא) רעטרעװכירּפש ןופ ןעגנולמַאז -- רעטעּפש ןוא ףעלטרעוו-סקלָאפ עשידיי ןגעוו
 (דניירפ יה ןיא -- ןענייטשנרעב ץַאנגיא טימ םענייא ןיא -- ןוא טַאלב-סקלָאפ

 ,58 '} ,1892 ,ַאסעדָא ,קעטָאילביב סקלָאפ רעשידיי רעד וצ רשבמ לוק 5
 ,55--52 'יזז ,"סעידוטשיץרפ, עטריטיצ סיקצַאש (**
 ,56 'ז ,טרָאד (+5***

21 



 םולש ,סרָאטקעּפס ןופ ,סמייח 'ר המלש סעלעדנעמ ןופ סע טעז ןעמ יוװ ,ןפַאש
 טרעוװ םעד ןגעוו ןפורפיוא רעדָא ןעלקיטרַא עטרעטסיײגַאב סוענרעל ,י .י ,סמכילע
 ערעדנַא ייב ךיוא ,ללכב רָאלקלָאפ ןוא ךעלטרעוו-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ןופ
 "גניא רעשיטסירָאלקלָאפ-שיטסיקלָאפ רעד טָא ןרָאװעג טפיטרַאפ זיא ?תוחוכ עיינע

 -פיוא רעטקרַאטשרַאפ רעד טָא ןופ ןטַאטלוזער עקידתושממ רעמ יד וצ) סערעט
 עשידַיי עיצקעלָאק סנייטשנרעב ןרעהעג ןפַאשקלָאפ ןשידִיי םוצ טײקמַאזקרעמ
 סָאװ .(רעדיל-סקלָאפ גנולמאז סקערַאמ .ּפ ןוא סגרובזניג .ש ןוא רעטרעװכירּפש

 טָאה סע טרָא ןבושח ַא רַאפ סָאװ ,רימ ןסייוו ,ןבעל-סקלָאפ ןשידִיי םוצ ךייש זיא
 ןוא ןעגנולייצרעד עשיּפיט יד ןיא ןרָאװעג טריזילַאעדיא זיא סע יוװ ןוא ןעמונרַאפ
 ?ןעמונעג ךיז סע טָאה ןענַאװ ןופ ,ןרָאי רע80 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ןענַאמָאר
 -עטניא ןשידִיי ןטקנעברַאפ םעד ןופ ,ןײזטסוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןטכַאװעגפיוא םענופ
 ןבייהנָא ןייז ןופ ,טלַאהנָא ןַא םיא ייב ןכוז ןייז ןופ ,קֶלָאפ םוצ ךיז ןעילוט סטנעגיל

 -געט עשיטסיקלָאפ-שיטנַאמָאר יד טָא ...תוחוכ ענעטלַאהַאנ סקלָאפ םעד ןיא ןביילג

 ץרּפ .ל .י ןופ ןעגנופַאש יד ןיא ןענופעג יז טָאה קורדסיוא ןטסכעה ריא סָאװ ,ץנעד
 ןעגנַאגעגפיוא ,ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ,זיא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ לעווש ןפיוא
 -בלַאה עקידרעירפ ענייז ןיא טלצרָאװ קיטנַאמָאר ענעגייא סעצרּפ .רעירפ ךָאנ
 רעשיטנַאמָאר:שידִיי רעצנַאג רעד ןופ לדנרעק סָאד ,ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער
 .ןרָאי רע80 יד ןופ סרעביירש עשיטסילַאער יד ןופ קרעוו יד ןיא טגיל גנוגעוװַאב
 סָאד ןטסיירט וצ ןביוהעגנָא ,טגָאזעג יוװ ,ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז
 -אב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ,ןרסומ וצ ריא רָאנ טינ ,קלָאפ עשידִיי
 ןקירדוצסיוא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ,ןבעל ןשידַיי ןופ ןטייקנייש יד ןעגניז
 ןיא טָאה ןָאדרָאג לכימ טעָאּפ-הלכשה רעד סָאװ ,ליפעג-הטרח סָאד עזַארּפ ןיא

 ןופ עכבאגסיוא רעיינ ַא וצ ("ךעלדיל עניימ ,,) ריפניירַא ןייז ןיא ןזיוועגסיױורַא 9
 | :ןזרעפ ענייז

 :תוניבמ ןיימ ,רעדניק ,ךייא גָאז ךיא
 ,ןושל ןשידיי ןיא לדיל עטסעב סָאד

 ,תוניק טימ ןוא תוחילס טימ טקעמש סטָאװ

 ,ןשָארג ַא ןליפא טרעו טינרָאג זיא
 ,ןגָאלשעצ ,טּפַאלקעצ קילארשי טגיל סע
 ,ןריזומַא ,ןטסיירט םיא ףרַאד ןעמ
 -- ןגָאלק ,ןענייו סמענעי םיא גיוט סָאוװ
 ?ןרירוצפיוא ענייז ןדנווו יד

 ןרָאי רע80 יד ןיא ןבָאה ,סרעלייצרעד עשידִיי ערעטלע יד יוװ ױזַא ,עיינ יד
 'טָאה ץרּפ דָארג .(*"ןדנוװ סקילארשי ןרירוצפיוא, טינ ,?ןלייה, וצ.טסיילפעג ךיז
 ,םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ,"ןרירוצפיוא, ייז טרעהעגפיוא טינ טלָאמעד ךיוא
 זיא ,רעקיריטַאס רעשידִיי רעטספרַאש רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי רע90 ידיןיא סָאװ
 -המשנ עשידִיי ןופ *רעלייה, רעטסעב רעד ךיוא ןעוועג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רע
 יז טימ ןעמַאזוצ ןוא) םיליכשמ יד ןלייהוצסיוא טכוזעג רע טָאה טּפיוהרעד .ןדנווו
 טימ .םזילאנָאיצַאר ןכַאלפ םעד ןוא הריפכ רעקיפיואנביוא רעד ןופ (ןיילַא ךיז ךיוא
 ,םיתובר ,ריא טייז ןכַאפ ךס ַא ןיא זַא; :טגָאזעג ייז וצ רע טָאה ליומ סדמלמ ןנחוי

 .106--105 יזז ,1 'ב ,1946 ,קרָאיײװנ ,ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,רעגינ .ש עז (*
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 זא ;םישוח ערעייא ףיוא טזָאלרַאפ ליפ וצ ךיז טָאה ריא זַא ;ןכָארקרַאפ טייוו וצ
 טינ טמולחעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןענַארַאפ ןענייז טלעוו רעד ףיוא
 ךרוד --- ןוא רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רע ..."ערעייא םימכח עטסערג יד טינ ,ךייא
 ,"טגָאזעגנָא, 1897 ןיא רע טָאה --- דמלמ ןנחוי ןקיבלעז םעד ןופ גנולטימרַאפ רעד

 ןָא :זיא תמא רעד; זַא ,"ןענַארַאפ טשינ ,םולשו סח ,הריפכ ןייק רָאג זיא סע זַא;
 -- טינ טביילג סָאװ ,שטנעמ ַא :סע טסייה שידִיי טסָארּפ ףיוא !ןוצר ןָא --- הנומא
 ,םייל קיטש ַא יװ ,רעמ טינ זיא שטנעמ אזַא .טשינרַאג וצ טסולג ,טשינרָאג ליוו
 סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןבעגעגּפָא ץרּפ ךיז טָאה רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ןוא ?!םלוג ַא

 רעטפָא ץלַא ,רעטייוו סָאװ ;סמלוג ןייק טינ ,םייל רעקיטש ןייק טיג ,ןשטנעמ ןענייז

 ךיז טיירג ןוא טפארק-סנליוו טימ לופ ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג ןלָאמעג רע טָאה

 רעטפָא ץלא ,רעטייוו סָאװ ...ןביולג טימ ןלַארטש סָאװ ,תומשנ --- ןייז וצ שפנ רטומ

 ןעוועג זיא סע ןוא .סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח טלייצרעד רע טָאה
 סע רעוו ןעוועג זיא סע --- קיטכיוו רעקיצניװ טינ זיא סָאד -- ןוא ,ןרעה ןצ סָאװ-

 רעד יא סָאװ ,גנוגעוװַאב יד --- גנוגעװַאב עשיטנַאמָאר-שיטסיקלָאפ יד ...ןרעה לָאז
 ַא ןעוועג זיא םזילַאיצַאס רעשידִיי-שיטסיקלָאפ רעד יא ,םזינויצ רעכעלמיטסקלָאֿפ

 עזעידיסח סעצרּפ רַאפ טָאה --- םָארטש םענײמעגלַא ריא ןופ גנומערטש ערעדנוזַאב
 -סינויצ םענופ רעקיטירק ַא ...םלוע ןַא טיירגעגוצ ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא
 ןפיוא, זַא ,ןבירשעג (5 רעמונ) 1900 ןיא טָאה טסָאנשטשודוב ןַאגרָא ןשיסור ןשיט
 רַאפ ...דליב עשירָאטסיה עשידַיי סָאד ןפַאשַאב ןגעוו עגַארפ יד טייטש םויה רדס
 -עלטסניק ערעזדנוא ייס ,עכעלטפאשנסיוו ערעזדנוא ייס ןעמענ ךיז ןפרַאד ךַאז רעד
 רוטַארעטיל עשידַיי יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טלָאמעד ןיוש טָאה ןעמ ..."תוחוכ עשיר
 ,קלָאפ סָאד ןדליב וצ לטימ ַא רָאנ טינ ,ןבירשעג טָאה תובשחמ לעב יוװ ,טנייה זיא;

 ןעוועג זיא טפול יד .(=.."ץנעגילעטניא רעזדנוא ןדליב וצ לטימ רעייט ַא ךיוא רָאנ

 ,סעטכישעג ?עכעלמיטסקלָאפ, ןוא *עשירָאטסיה, רַאפ טיירג
 עשידִיי עירעס יד ןעוועג זיא טעברַא-גנוטיירגוצ רעד טָא ןופ קורדטיוא ןַא

 .ח .י ןופ טריטקַאדער ,דוי רעד סָאװ ,("שש ןבירשעגרעטנוא) תוישעמ-סקלָאפ
 ןַא טימ ,17 רעמונ ,1899 רָאי ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה ,יקצינבַאר
 ןביוהעגנָא --- דוי ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט --- טָאה ץרּפ רעדייא רעִירפ רָאי ַא ךרע
 -רעמנָא ריא ןיא ,ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ ערעדנַא ןוא עשידיסח ענייז ןקורד וצ
 טקורד יז זַא ,דוי ןופ עיצקאדער יד טביירש תויזעעמ-סקלָאפ עשידיי יד טָא וצ גנוק
 ךיז טלגיּפש, ךעלטרעוו ןוא רעדילסקלָאפ יד ןיא יוװ ױזַא ,ייז ןיא לייוו ,רַאפרעד ייז

 ןוא ,עלעעז ןוא טסייג ןייז ,רעטקַארַאכ ןייז ,קלָאפ םענופ ןבעל עכעלקריוו סָאד ּפָא

 א ןטייז עלא ןופ קלָאפ סָאד ןענעק ךעלדנירג ליוו ןעמ זַא ,ןפלעה ליפ ןעק סע

 זיא עלהשעמ שידִיי א ,לדיל שידִיי ַא רָאנ ,הרות ַא זיא ,ןעמ טגָאז ,לטרעוו שידַיי

 .."קלָאפ עשידַיי טָאד ןענרעל וצ ףיוא -- הרות ענעגייא יד ךיוא

 ןוא עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ סרעייטשרָאפ ערעדנַא יו ױזַא ,זיא ןצרּפ
 סָאד --- ןפַאש סקלָאפ םעד זַא ,ןרָאװעג רערָאלק ץלַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 ,הּפ לעבש היות סקלָאפ םעד ןופ ןוא ,ןענרעל יז ףרַאד ןעמ ןוא ,הרות ןייז זיא

 ןסקָאװעגסיױא זיא ,ןרָאװעג טײזרַאפ ןצרּפ ןיא ןענייז סָאװ ,עריא ךעלדנרעק יד ןופ
 .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ צנייז ,שידיסח ןייז -- בתכבש הרות ענעגייא ןייז

 .11 'ז ,1 דנַאב ,ןטפירש ענעבילקעג (*
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 "שירדריס ח ,

 תודיסח ןוא שידיסח (א

 א ןיא זיא תודיסח שטָאכ ,ןכַאז ערעדנוזַאב ייווצ ןענייז תודיסח ןוא שידיסח
 .זעידיסח סעצרּפ ןופ רוקמ רעד ןעניז ןסיוועג

 ןגעו טדער ןעמ ןעוו ,ןשימפיונוצ טשינ ןעמ ףרַאד תודיסח ןוא שידיסח
 (םייבר עשידיסח רעדָא) םידיסח ןוא שידיסח :תוישעמ עשידיסח ענייז ןוא ןצרּפ
 רעדָא .ןענייז ייז יווװ ױזַא ,םיקידצ ערעייז ןוא םידיסח ,תודיסח .טינ יאדווַא --
 "יא וצ העדב טַאהעג טינ ץרּפ טָאה -- ןעוועג לָאמ ַא ןענייז ייז יו ױזַא וליפא
 -עג ןענייז עיצַאריּפסניא ןופ לַאװק ַא ,?ןריטיליבאהער; וצ רָאג רעדָא ןריזילַאעד
 עסיוועג ,רעגייטשנבעל ןשידיסח םעניא ןכירטש עסיוועג רָאנ םיא ראפ ןעוו
 סָאװ ,ץלַא סָאד -- תוישעמ ןוא ךעלטרעוו ענעי רעדָא יד ,הרות רעייז ןופ םיטרּפ
 -עטשטפירש עשידַיי ערעדנַא .עידיסח רָאנ ,תודיסח טינ ןפורעג טָאה ןיילַא רע
 טייצ עסיוועג ַא טָאה ץרּפ סָאװ ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ יװ ענױזַא ,סרעל
 רעבונ ןיטראמ ,גרעבנייטש הדוהי לייט םוצ ,העּפשה עסיורג ַא טאהעג םיא ףיוא
 ,ןילטייצ ןרהא ןוז ןייז ,שודק רעד ןילטייצ ללה רעבָא טּפיוהרעד ,(שטייד ןיא)

 ראפ ןענייז ייז .תודיסח םצע םענופ ןרָאװעג לעּפתנ ןענייז ערעדנַא ןוא ןונגע
 רערעדעי -- סרעביירש יד טָא ןופ רעדעי .ןעוועג טױעטסײגַאב אפוג םידיסח
 טוורּפעג זדנוא טָאה -- חסונ םענעגייא ןייז טיול ,רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא
 ןגיוא ערעייז ןיא ;טלעװ רעשידַיי-זעיגילער רעקיטרַאנגײא רעד טָא ןיא ןריפניירַא
 -רעד יז זיא ןצרּפ רַאפ .טרעװ רעקידלאוועג ַא ,ןילַא ךיז רַאפ טרעוו ַא יז זיא
 -ןעקנאדעג ענעגייא ןייז ןריזילַאטסירק וצ םוידעמ ַא ,לטימ ַא ןעוועג טּפױה
 עריא ןופ ךארּפש יד ,תודיסח ןופ ךַארּפש יד טצונעג טָאה רע .טלעוו-ליפעג ןוא
 ןושל םעד טָא ףיוא טָאה רע סָאװ ;ןטלאטשעג ןוא רעדליב ערעייז ןופ ,תוישעמ

 ..סנגייא ןייז ןעוועג זיא --- (טגָאזעג סע טָאה רע יו ךיוא טּפָא ןוא) טגָאזעג
 ,עלָאר יד טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא םיא ,תודיסח ןצַאש וצ יו טסווועג טָאה רע
 ןיא טּפױהרעד ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא טליּפשעג טָאה הטיש יד טָא סָאװ
 ךיז טבייה שידִיי;) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג-גנולקיווטנַא רעד
 -ַָאנרעשט רעד ףיוא עדער ןייז ןיא טגָאזעג רע טָאה -- קיד .מ .א טימ ןָא טינ
 ,תישארב רעד זיא סָאד -- עלהשעמ עשידיסח סָאד ,1908 ןיא ץנערעפנָאק רעציוו
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 ןעגנוטכיד-סקלָאפ ןענייז ןטכישעג-רעדנּוװ ערעדנַא ןוא בוט םש לעב יחבש
 ןביז ענייז טימ װַאלצַארב ןופ ןמחנ 'ר זיא רעטכיד-סקלָאפ רעטשרע רעד
 "טסידיסח, ןייק טינ ךיוא ןעוועג טינ ץרּפ זיא דיסח ןייק רעבָא .(?רעלטעב
 .."טסידיסח ָאענ; רעדָא

 ףיוא יו ,ןצרּפ ףיוא ןקוק ןביײהנָא לָאז ןעמ זַא ןעשעג סע זיא יױזַא יו
 "וצמוא ךיז ןפורעג ןעמעלַא זדנוא ןוא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,םענייא
 טינ ךיא ןעק טּפיוהרעד .ןייטשרַאפ טינ ךיא ןעק סָאד -- תודיסח וצ קירוצ ןרעק
 ךעלטנייועג טָאה רע .וט טנעקעג סע טָאה גרעבמָאנ .ד .ה ױזַא יװ ,ןעמענַאב
 ייב ןעוועג זיא רע ,טנעקעג טוג ןצרּפ רע טָאה ךָאנ וצרעד ;רָאלק ןכַאז ןעזעג
 טָאה גרעבמָאנ יװ שטנעמ רעקידנעקנעד-שיטירק ַאזַא ױזַא יװ ,תיב-ןיב ַא םיא
 גרעבמָאנ ,ןייז וצ גישמ רעווש רימ זיא ,קנַאדעג םעד טָא טלייטעג ערעדנַא טימ
 רעד ןופ טייווע ץרּפ זיא ןכַאז ?עשידיסח; עטשרע יד ןיא זַא ,טסּוװעג םוג טָאה
 ,ךָאנרעדפ םיא ?טשרעהַאב, יז זַא ,רעבָא טביירש רע ??עיגָאלָאעדיא רעשידיסח
 תודיסח סָאד רָאנ טינ קינזטסּוװַאב ץנַאג טכעלרעהרַאפ ,טריטנעצקַא רע ןעוו
 ןוא עטסנעש יד סלַא םייבר יד ,ןילַא םיר"ומדַא יד רָאנ ,הטיש טזעיגילער סלַא
 ,(יזדנוא ייב ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאװ ,טייקכעלשטנעמ ןופ עפוטש עטסכעלרעה
 ןעוו ,"הטיש עזעיגילער סלַא תודיסח סָאד טכעלרעהרַאפ טָאה ץרּפ ּוװ ןוא ןעוו
 עשיטקַאפ יו ,םיריומדַא יד ,"ןײלַא םיריומדַא ידצ טכעלרעהרַאּפ טָאה רע ּוװ ןוא
 טינ ךיא בייה ,ןטלַאטשעג עשיטעָאּפ עטמולחעגסיוא יװ טינ ,סרעריפ עזעיגילער
 טקנוּפ ךיוא זיא סָאד .ןופרעד ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא ,סייוו ךיא סָאװ .ןסיוו וצ ןָא
 .ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רענעי .ןבירשעג טָאה ןיווטיל .א סָאװ ,םעד ןופ טרעקראפ
 -רַאפ סעצרּפ וצ עגונב סָאװ ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה רע ,ןגרעבמָאנ ןופ רעטייוו
 ,"ןטכידרעביא, טרָאװ סָאד רע טצונַאב עדנעגעל רעשידִיי רעד וצ ךיז ןטלַאה
 ,טלייצרעד שממ ,טלייצרעד עדנעגעל עמַאס יד זדנוא טָאה ץרּפ ,רע טגָאז ,ןיינ;
 סע יװ ,רעבָא ,דָיי רעמורפ רעטושּפ רעד ,דיסח רעד יז טלייצרעד סע יו ױזַא
 -וצרעביא לגוסמ דִיי רעמורפ רעדעי טינ ןוא דיסח רעדעי טינ ויא ,עודי זיא
 זַא ,קירעהעג יװ ,ןבעגרעביא ןוא ייז ןייז וצ ספות ,ןיבר םענופ תוישעמ ןעמענ
 סָאװ ,יד ,"הלוגס ידיחיא רָאנ הכוז ןענייז וצרעד .לטניּפ ןיא ןגָאלש ןלָאז ייז
 יד טלייצרעד זדנוא טָאה ץרּפ ןוא .המשנ רעייז ןיא ?ץוצינ, ןקילײה ַא ןבָאה
 טינ ןוא ןבעגעגוצ טינ ,ןלייצרעד עטלייורעדסױא יד יװ סָא ,ושעמ-סקלָאפ
 ןופ טייקטלטסניקעגמוא יד ןכַאמוצכָאנ ."דוי לש וצוקא ַא ,טרָאװ ַא ןעמענּפָארַא
 ,טסנוק ןופ עפוטש עטסכעה יד ךיז טרעדָאפ וצרעד --- רעלטסניק-סקלָאפ םעד
 יד -- םירג רעדירב יד ייב גנופַאש עכעלנע ןַא רימ ןעעז םלועה תומוא יד ייב
 השעמ רעד ןיא ןעניקשוּפ ייב :השעמ-סקלָאפ רעשישטייד רעד ןופ רעטכידרעביא
 ץעיּפוק, םענופ השעמ רעד ןיא ןװָאטנָאמרעל ייב ,"שיפ ַא ןוא רעשיפ, ַא ןגעוו
 ,*יןיװטיל .א ןבירשעג טָאה ױזַא ."ווָאקינשאלאק

 .103 '| ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,ץרפ .ל .י (*
 סָאװ ,ערעגניי יד ןופ רענייא ,ףלָאװ ףסוי ךיוא .451 'ז ,1915 יימ ,טפנוקוצ יד (**

 -ַאטעמ רעד טימ טציירעג, ןצרּפ טָאה תודיסח זַא ,טגָאז ,ןצרּפ ןגעװ ןבירשעג ןבָאה
 ולימא .(32 טייז ,1948 ;סערייא סָאנעוב ..ןצרּפ קידנענעייל) ?טייז רעשיטסימ-שיזיפ
 ןימ ַא סעפע ףױא יװ ,ןצרפ ףיוא טקוקעג ביײהנָא ןיא טָאה יקסוועשטידרענ ףסוי הכימ
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 ךיז ןענעקאב וצ קיטיינ זיא ,זיא טָאד קיטכיר טינ יװ ,ןעניפעגוצסיוא ידכ
 ןלעװ ,ןָאטעג ןבָאה סע ןלעװ רימ ןעוו .ןינע םענופ טייז ױעשיטקַאפ ןייר רעד טימ
 ןעוו ,שטשָאמַאז ןיא ,טייהדניק ןייז וופ ןרָאי יד ןיא ןיוש זַא ,ןעזנייא טכייל רימ
 ַא סעּפע טַאהעג תודיסח ןוא םידיסח וצ רע טָאה ,םורפ ךָאנ ןעוועג זיא לשובייל
 רעטנעַאנ ץנַאג ַא ןיא ייז טימ רע טמוק טייצ וצ טייצ ןופ :גנַאגוצ ןקיייילרעייוװצ
 ןייז יוװ ױזַא .דיסח ַא ןרעװ ןופ טייוו רעייז זיא רע רעבָא ;גנורירַאב רעקיטסייג
 רע טבעל ,םיתב-ילעב רעשטשָאמַאז לייט רעטסערג רעד יוװ ױזַא ,החפשמ עצנַאג

 טרָאפ רע טּפַאז סעּפע רעבָא ,תודגנתמ ןופ טלעװ רעד ןיא סיוא זעיגילער ךיז
 ,ןעלכימ 'ר ןגעוו .תודיסח ןייק טינ זיא'ס שטָאכ ,שידיסח זיא סָאװ ,ךיז ןיא ןייא
 רע טלייצרעד ,דיסח רעקצָאק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םידמלמ ענייז ןופ םענייא
 טינ סיוועג .טנרעלעג ןעלכימ םעד ייב בָאה ךיא סָאװ ,טינ .,,סייוו ךיא; :ןיײילַא
 ,ןליטש לסיבַא טימ ןעמונעגנָא ךיז סיוועג ,ןגייווש קידנטכארטכָאנ לסיבַא יו רעמ

 טָאה רשפא .ןכַאז עניימ ןופ עכנַאמ ןיא ןעקרעד ךיא עכלעוו ,טעמוא ןקיצרַאהטוג
 ןעק תודיסח ,ןונ ??תודיסח לסיבַא ןבעגעגרעביא ןגיוא עליטש יד טימ רימ רע
 ,ָאא -- סשידיסח סעּפע ,ןבעגרעביא טינ ,עטסליטש יד טימ וליפַא ,ןגיוא טימ ןעמ
 ,םידיסח רעקצָאק ערעדנַא ךיוא .ןבעגעגרעביא לכימ 'ר םיא טָאה סָאד טָא ןוא
 ןטסקינייװעניא-ןייר םעד טָא ןיא טקריוועג ןבָאה, םיא ףיוא טקריוועג ןבָאה סָאװ

 יד ,טכַארטעג רע טָאה ,קלָאפ ענדָאמ ַא; :ןעניז ?ןשיגָאלָאעדיא; טינ ,ןקידהמשנ |

 ."טינ טנוװַאד ןעמ ןוא -- תוקבד ;טינ טנרעל ןעמ ןוא -- ןעק ןעמ ,רעקצָאק עטלַא
 ,ןוגינ רעקידתוינחור ןייר א -- ןענעװַאד טסקיניױועניא ןימ א סעּפע זיא סָאד
 ףיט ךיוא זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ .םילבוקמ סעצרּפ ןופ ןענעק רימ סָאװ ,ןוגינ רעד
 רעד, :ןעלסחנּפ 'ר ייב רע טשַאנ סָאד .תודיסח ןייק טינ ץלַא רעבָא ,שידיסח
 סָאד ,ךיז רַאפ ןענרעל סָאד ...ןענעייל סָאד זיא --- ,לסחנּפ 'ר םיא טנָאז -- רקיע
 ,תולאש טימ ,תוקפס טימ ןעמוק ןעמ ףרַאד ןיבר םוצ ...חומ םעד ןײלַא ךיז ןפרַאש
 טכַא יו רעמ טינ ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא ץרּפ --- ,ךָאנ רעירפ ."השקה רבדה; טימ
 ;ןיירַא לביטש רעזלעב ןיא ןענעװַאד טפיול רע זַא ,ןפעױט טפָא טגעלפ --- רָאי
 טנַאװ ןָא ּפָאק ןּפאלק ןטימ ,יירשעג ןטימ ןערב רעד -- תובהלתה סָאד טיצ סע;
 -יטש רעליטש רעד (טגָאזעג טנייה טלָאװ ךיא יווװ) בילוצ ןוא ...הרשש הנומש ייב

 טינ רעבָא םיא טָאה ץלַא סָאד .."תודועס שלש וצ ,לביטש רערעג םוצ ---- גנומ

 -עג רעדָא ןרוּפש םיא טזָאלעגרעביא זיולב טָאה סָאד .דיסח ןייק רַאפ טכאמעג

 סע זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןופ ןליפעג םיא ןיא טקרַאטש
 ,זעידיסח

 ױזַא טקנוּפ ייז רַאפ רע זיא ,םייבר עשידיסח ןוא םידיסח וצ ךייש זיא סָאװ
 זיא רָאנ טינ .םיליכשמ ערעדנַא לייט רעטסערג רעד יװ ,ןרָאװעג לעּפתנ קיצניװ

 טעז ןעמ .טכַאמעג קזוח ייז ןופ טָאה רע -- ןעוועג טרעטסײגַאב טינ ייז רַאפ רע
 ךיז ןענעקַאכ רימ ןעוו ,רָאלק ךיוא זדנוא טרעוו סָאד .ענייז קרעוװ ךס ַא ןופ סע

 .(1901 ,הנשה רפס סוװָאלַאקָאס .נ ןיא "יומז ירכד,) ןיבר ןשידיסח ,ןטריזינרעדַאמ ,םעיינ
 טינ זַא ,ןבירשעג טָאה רע ןוא טרעדנעעג גנוניימ ןייז יקסוועשטידרפטב טָאה רעטעּפש
 -עגרעביא ,1919 ,הפוקתה) "ץרּפ רַאנ ,(.נ .ש -- שידיסח סעצרּפ ןיא) טדער דיסח רעד

 ,יכאלמ .ר .א ךיוא עז .(רפס הדשב סיקסוועשטידרעב ןופ טפעה ןטירד ןיא טקורד
 .1945 ,4--3 ,קרָאירינ ,רוטלוק עשידיי ןיא ?יקסוועשטידרעב ןוא ץרפ,
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 רעשטשַאמַאז ןגעוו תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד ןײלַא רע סָאװ ,ןדָאזיּפע יד טימ
 עטצעל יד ןופ ,טייז רערעדנַא רעד ןֹופ ,םידגנתמ ןוא ,טייז ןייא ןופ ,םידיסח
 יז ןשיװצ .ןֹוא -- ןשטנעמ ענייש רָאג ,עניש עכעלטע עשּפיה רע טנַאמרעד
 רעד טימ עדייז ןייז ,רעטָאפ ןייז) םיבורק עטנעָאנ ענייז זיולב טינ ךיז ןעניפעג
 רָאנ ,(ןיציבר רעלוקס רעד ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד זיא סָאװ ,עמומ יד רעדָא ןעכָאב
 ןגעו טלייצרעד ץרּפ .שטשָאמַאז ןופ בר רעשידגנתמ רעד ,להָאװ השמ 'ר ךיֹוא
 ,םייבר ערעייז ןגעוו ןלייצרעד םידיסח יו ,תואלפנו םיסינ ענױזַא רעיש םיא
 ;ןעגנולייצרעד ייווצ ןופ דלעה רעד םיא ייב ןרָאװעג להָאוו השמ 'ר זיא רעטעּפש
 רוביג היעמש ןוא (1897 ,"ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי; ןופ) רעקינייו לָאמַא סָאװ
 היא תמא רעד .שידיסח דנאב םעניא ךיז ןעניפעג ןעגנולייצרעד עדייב ,(1903)
 רָאנ ,ןיבר ןשידיסח ןייק טינ גנַאזעגביױול ַא ייז ןענייז ךָאנ טלַאהניא רעייז ךָאנ זַא
 םיא טָאה סָאװ ,להָאװו השמ 'ר ,שטשָאמַאז ןופ בר םעד -- (*בר ןשידגנתמ ַא
 ןיא בר ןרַאפ יא ,(רעקינייוו לָאמ ַא סָאוװ) ןעלעשיז 'ר רַאפ יא לעדָאמ ַא יו טנידעג
 זיב טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייק סָאװ ,רעדנּוװ ַא תמאב זיא'ס ןוא .רוביג היעמש
 -רעד יד ןיא זַא ,טקרעמַאב טינ טָאה ,תודיסח ןוא ןצרּפ ןגעו ןבירשעג טציא
 ,דלעה רעד זיא ,ןעגנולייצרעד *עשידיסחפ ערעדנַא עקינייא ןיא יו ױזַא ,עטנָאמ
 וצרעד .יבר רעשידיסח ןייק טינ ,בר רעשימלוע ןַא רָאג ,טריציפירָאלג ץרּפ סָאװ
 ךיוא ,השעמ-סקלָאפ ַא סעּפע ןופ דלעה ןייק טינ דמלמ ןנחוי יב בר רעד זיא
 רימ יוװ) רָאנ ,עיזַאטנַאפ רעשירעלטסניק רענעגייא סעצרּפ ןופ .טקודָארּפ ןייק טינ
 .רעד רעד -- טלַאטשעג עשירָאטסיה עלַאער ַא (תונורכיז סעצרּפ ןופ סע ןסייוו
 ,ןשטנעמ ַא רַאפ יו ,ץרא ךרד סיורג ץרּפ טָאה םיא רַאפ .להָאװ השמ 'ר רעטנָאמ
 עשידיסח יד רעדָא םידיסח יד ןשיװצ .טנעקעג טוג ךעלנעזרעּפ טָאה רע סָאװ
 סָאװ ,אזַא רענייא ןייק ןעוועג טינ זיא ,טנעקעג ךעלנעזרעּפ טָאה ץרּפ סָאװ ,םייבר
 ,ןלהאוו השמ 'ר יװ ,טרעּפכַאעג ןוא טכַאעג יױזַא ןבָאה ךעלנעזרעּפ םיא לָאז ץרּפ
 זַא ,זיא ןסייוו רימ סָאװ .טינ םיא ןופ רימ ןסייוו ,ַאזַא ןעוועג ָאי זיא סע ביוא
 רע ןעוו ,הפוקת רעד זיב ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה ץרּפ סָאװ ,טייצ רעד ןופ
 -יסח ןוא םידיסח יד רַאפ רע טָאה ,שידיסח ןייז טימ טמירַאב ןעוועג ןיוש זיא
 םורַא ןעזעג רעדָא ןרָאי-רעדניק ענייז ןופ טקנעדעג טָאה רע עכלעוו ,םייבר עשיד
 -עג ייז רַאפ טָאהעג טָאה רע ,טרעקרַאפ. טרָאװ טוג א טאהעג ןעוו ןטלעז ,ךיִז
 יד ןופ רענייא ,קידנַאשזַאּפ רעשטשָאמַאז ןיא ,דײר-טָאּפש ןוא -ףָארטש ךעלטנייוו
 :רע טגָאז ,(ןרָאי רע70 יד ןיא ךָאנ ןבירשעג) ןזרעפ ןיא סעריטַאס עטשרע עמאס

 -- אנימא -- אוה ןייק זיא םידיסח ףיוא
 ,הניכש יד רָאנ ןגרָאזרַאפ ייז

 ןטשרע םעד ןיא טכַאלעגסיױא םייבר ערעייז ןוא ייז רע טָאה רערעטיב ךָאנ
 רָאנ טינ רעבָא .ןרָאי רע70 יד ןופ ךָאנ ךיוא אמתסמ טמַאטש סָאװ ,חסונ-שינָאמ

 שנוע רעד ןיא ,רעגייטש ַא יװ ,דמלמ ןנחוי ןופ ךעלהשעמ ערעדנַא ןיא ךיוא (5
 ךייש ןיא סָאװ .םילודג עשידיי ױזַא םתס רָאנ ,עשידיסח ןייק טינ טריזילַאעדיא ןרעוו
 .-מינָאלס ןוא ,יײז ןגעק טעלפמַאּפ ַא יו טשטייטעגסיוא סע םידיסח ןבָאה רובג היעמש ןִצ
 ,ןקורד וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנולייצרעד יד וו ,הריפצה ןופ רָאטקַאדער רעד ,יקס
 רענליוו ,סעדער ןוא ווירב עז) ןטימ ןטכער ןיא טלעטשענּפָא רַאפרעד עקַאט יז טָאה
 ,(11 יז ,עבַאגסיוא
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 ,ןרָאי רע80 יד ןיא ךיוא ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ?ןלַאקידַאר, ןטשרע םעד טָא ןיא
 םיא זיא ,ןטרעוו עלעגָאיצידַארט ןוא עלַאנָאיצַאנ טריטנעצקַא רעמ טָאה רע ןעוו

 ,םידיסח ןעוענַאש וצ ןלַאפעגנייא טינ

 טָאה ריא טימ סָאװ ,*עטכישעג רעכעלמיטסקלָאפ, רעטשרע ןייז ,שידקה ןיא
 םעניא ןיירַא רע טגייל ,רעלייצרעד רעשיערבעה ַא יװ ,טריטויבעד 1886 ןיא רע

 ישנאו םידיסח ויה אל זָא; :יוװ ,דייר עשיליכשמ-שיפיט עכלעזַא ןקז ןופ ליומ
 רעד טזָאל רע ּוװ ,(1891) רעדליב-עזייר יד ןיא .וויזאא "תורקע דוקפל השעמ
 םעד .ןַאמ םענעברָאטשרַאפ ריא ןופ דליב ןייש ַאזַא ןלָאמסיױוא ןיציבר רעלוקס
 ,רעדָא םינבר עשידיסח ןגעוו רע טדער -- דגנתמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,בר רעלוקס
 רעציוועשיט רעד ,42 רעמונ) ץרא ךױד לקערב ַא ןָא ,"ךעלברע ןָא ייז טפור רע יו

 ,רעדליב-עזייר יד ןופ ךשמה ןימ א זיא סָאװ ,לרעב 'ר ןיא .(תוישעמ טלייצרַאפ בר
 םעד טָאה רע ןעוו ,1902 ןיא יװ טעּפש ױזַא ,ןעיירדוצסיוא םידיסח יד רע טכַאמ
 יד ןגעוו רע טביירש ,ןפַאשעג טַאהעג ןיוש שידיסח ןופ לייט ןטסנעש ןוא ןטסערג
 ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא סָאװ ,ןָאט ַא ןיא ,םייבר יד ,תודיסח ןופ סרעריפ עקידעבעל
 רע טביירש ,לשמל ,טָא ..,תוישעמ עשידיסח ענייז ןופ ךוח םעד ןוא ןָאט םעד ןופ

 !יבר רעלַאיב רעד; :ךעלטעטש ןוא טעטש קילברעביא ןשיטסילַאנרושז ןייז ןיא

 דמלמ ןייק .טינ ןדמל רעסיורג ןייק ,םכילע אל ,זיא רע .זייז טינ רע ןעק בר ןייק

 ןטלַאה טינ טנַאה ןיא קישטנַאק ןייק ןָאק ,ןעמ טגָאז ,שטנעמ רעכייוו ַא :טינ .ךיוא
 זומ עלַאיב ןיא ...החּפשמ עסיורג ַא ;סיורג ןענייז תואצוה יד ןוא ,ווייזאא ,וויזאא
 ןציז !טלעג טסָאק ץלַא סָאד ..ןטרָאג םענייש ַא ןטימ ןיא ףיוה ַא ןטלַאהפיוא ןעמ
 ןטרַאוװ ןוא םי םייב ןציז :טסייה טלעג טימ ןעמוק ןלעװ םידיסח זיב ןטרַאװ ןוא
 הברו-הרּפ ןענייז סָאװ ,םייבר טימ ץנערוקנָאק עסיורג ַא !רעטעװ ןייש ַא ףיוא
 -- ךעלטעטש עטסנעלק יד ןיא ךיז ןצעזַאב סָאװ ,םיריוטקַאד טימ ןוא ,םדא ינבכ
 ןוא ..טלעוו רעד ףיוא סױרַא ךיז רע טזָאל ?ןוט ךעבענ רע לָאז סָאװ ...ןײרַא

 .(1902 ינוי ןט10 ,דוי רעד) "לבור טנזיוט רעביא םלוע ןגולק ןופ סױרַא טּפעלש

 ןישזרבָאד ,עינרעבוג רעקצָאלּפ ץענערג רעד ףיוא לטעטש  ַא ןַארַאפ, :רעדָא
 ייב סע טריפ יבר רערעג רעד ,ךרוד סע טדיינש ץנעווערד לכייט סָאד ,סע טסייה
 סע ןקלעמ ,תוקרי ראש ץוח ַא ,רעקצָאװטָא ,רעװָארדנַאסקעלַא רעד ,זָאנ רעד
 ןייא טימ .ףָאש יד טרעש ןוא רעשזראגדאּפ רעד טמוק ױקַארק רעטניה ןופ ,סיוא
 רעט6 ,טרָאד) וו"יזאא ךעלטעטש עלַא יוװ ,םינּפ ףוצרּפ ַא טימ לטעטש ַא :טרָאװ
 טכַאמעג קזוח טָאה ץרּפ ןעוו ,ןלַאפ עקיצנייא יד טינ ןענייז סָאד ןוא ,(1902 ינוי
 "ילבוּפ ערעדנַא ןיא ךיוא ןָאטעג סע טָאה רע .םייבר עשידיסח ןוא םידיסח ןֹופ
 (ערעדנַא ןוא 1902 טסוגיױא ןט18 ,טרָאד) ןקילברעביא עשיטסיצ

 טלייצרעד טָאה רע ןעוו ,טדערעג טָאה רע סָאװ ,טסּוװעג טָאה יקסינַא ,ש
 עדנעגעל רעשידיסח רעד ןופ טעָאּפ רעטסכעה רעד; זַא ,תונורכיז ענייז ןיא |

 ןטסערג םעד קידנטלַאה ,"ןדיייעטוג; ,טסַאהעג טעמכ ,טַאהעג ביל טינ טָאה
 ,*"סרעלדניווש רַאפ ייז ןופ לייט

 ,םעד ךָאנ טינ ןוא שידיסח ןפַאשעג טָאה רע רעדייא רעִירפ טינ ,ללכה

 עקידעבעל יד ןריזילַאעדיא וצ ןלַאפעגניא ןצרּפ זיא ,ןפַאשעג סע טָאה רע יװ

 .161 'ז ,10 דנַאב ,ןטפירש עטלמַאזעג (*
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 טינ ןענייז םייבר עשידיסח ןֹוא םידיסח עלַאעדיא ענייז .תודיסח ןופ סרעגערט
 עלַאער יד ןופ ?גנוכעלרעהרַאפ, ןייק טינ יאדווא ןוא גנוריטּפעצקַא ןייק
 רעשירעפעש סעצרּפ ןופ ןטקודָארּפ ,טסנוק ןופ ןטלַאטשעג ןענייז סָאד ;םידיסח
 ןפוא םושב ןעמ ןָאק שידיסח שירעלטסניק ןייז זַא ,טניימ סָאד ןוא ...עיזַאטנַאפ
 ןייק טײטַאב טינ טָאה שידיסח ןייז .ןבעל ןופ תודיסח ןטימ ןריציפיטנעדיא טינ
 דיסח ַא ףױא *ןייז רייגמ ךיז; (זעיגילער ןייק טינ יאדווא ןוא) שיגָאלָאעדיא
 -עג:טסנוק ,גנועז עשירעטכיד זיא שידיסח ןייז .טסידיסחיָאענ ַא ףיוא רעדָא
 רעד טָאה םענייז לייט ַא ,רעקיטכיר ,רעדָא ףָאטשיור ריא זיולב ,גנוטלַאטש
 -ָאכיסּפ רעשידיסח רעד ןופ ,רעגייטשנבעל ןשידיסח םענופ ןעמונעג רעטכיד
 גנוקיטלַאטשעג יד ג;גנַאג-ןעקנַאדעג ןשיפָאסָאליפ-שיטע ןשידיסח םענופ ,עיגָאל
 ,תודיסח טינ זיא'ס ,גנופַאש עשיטעָאּפ סעצרּפ זיא ףָאטש ןשידיסח םעד טָא ןופ
 טסיזמוא ןוא ,םידיסח ןופ גנורעדליש-סנבעל טינ וליפא ,םזידיסחרָאענ טינ ךיוא
 ,דיסח רעד טינ סָאװרַאפ ,(*ןצרּפ וצ תונעט טַאהעג יקסוועשטידרעב .י ,מ טָאה
 ןגעוו ךיז טדער סע לייוו ,טדער ןײלַא רע .שידיסח ןייז ןיא טדער ןיײלַא רע רָאנ
 ;ןענַאטשרַאפ טוג סע טָאה וָאלָאקָאס םוחנ ,דיסח םעד ןגעוו טינ ,ןילַא םיא
 רע זַא ,טלַאה ךיא -- שידיסח סעצרּפ ןגעװ טגָאזעג רע טָאה -- טלַאה ךיא;
 -עג ןוא גנוניימ ןיימ טיול .טלַאהניא םעד ןוא םערָאפ יד טרעדנעעג ליפ טָאה

 "וועשטידרעב זיא רעירפ .דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ַא ןופ יקסוועשטידרעב זיא סָאד (*
 ףעשידיסח טכע טימ םיא ןגעו ןבירשעג טָאה רע ןוא -- ,דיסח ַא סעצרּפ ןעוועג יקס
 ןענייז יז ןעװ ,ןצרפ טצַאשעג ךיוה ןוא טנעקעג טֹוג רעייז טָאה ווָאלָאקָאס .תובהלתה
 עסיורג ךס ַא יז ןשיװצ ןעוועג עקַאט ,תמא ,ןענייז סע .טייל עגנוי ךָאנ ןעוועג עדייב
 ץרּפ ,תואיקב רערעײהעגמוא ןייז ןיא רעמ ןגעלעג זיא חוכ סווָאלָאקָאס :ןדיישרעטנוא
 רעד ןיא -- ץרּפ ,טיירב רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ווָאלָאקָאס זיקב יו ,ףירח רעמ ןעוועג זיא
 ,דגנתמ ַא רעכיג ,שטנעמ רענעסַאלעג ַא ןעוועג זיא ווָאלָאקָאס ;ףיט רעד ןיא רעדָא ךייה
 וצ ןגיוצעג טָאה ןווָאלָאקָאס ;טריטלַאזקע רעטּפָא ןוא שידיסח רעמ -- ץרּפ :דיסח ַא יװ
 וװָאלָאקָאס :טנגוי רעד וצ ןוא קלָאפ םוצ -- ןצרּפ ,"טפַאשלעזעג רערעכעה, וצ ןוא םידמול
 ןעװעג סע זיא רע ןוא -- ,טרָאװ םענופ ןעניז ןטסעב ןיא טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא
 -- ,טעָאּפ ַא ןעװעג זיא ץרפ ,ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ןוא עשיטסירטעלעב ענייז ןיא ךיוא
 -עג טינ ןװָאלָאקַאס טָאה סָאד רעבָא .םזילַאנרושז ןייז ןיא ךיוא ןעוועג סע זיא רע ןוא
 עלַא יד ףױא טקוקעג טינ .קיטסירעטקַארַאכ-ץרּפ עטנכייצעגסיוא ןַא ןבעג וצ טרעטש |

 סעּפע ךיוא טַאהעג ייז ןבָאה ,ייז ןשיװצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןדיישרעטנוא ערעדנַא ןוא
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלעוטקעלעטניא עקיטיזליפ טַאהעג עדיײב ןבָאה ייז :תופתושב
 ןופ ךיוא יװ ,ןליוּפ ןשידיי ןופ ןרָאװעג טקריװַאב קרַאטש עדייב ןענייז יז ;ןסערעטניא
 סעפע ָאד זיא ןביירש סנדייב רעיײז ןיא :רוטלוק ריא ןוא טּפַאשלעזעג רעשילױּפ רעד
 -טלַא יד יא ךיז ןיא טּפַאזעגניא ייז ןבָאה עדייב ;עיצַאזיװָארּפמיא רענעטנַאילירב ןופ
 יעגנייא --- רוטלוק רעשיעּפָאריײא רעד ןופ טסייג ןשימַאניד םעד יא ,השורי עשיערבעה
 ןענייז עדייב :סנייא ייז ןופ טכַאמעג ןוא טפעהַאב דַארג ןסיוועג ַא וצ זיב ןוא ייז טּפַאז
 קיכַארּפשליפ ןעוועג זיא וָאלָאקָאס) קיכַארּפשנײא יֹװ רעמ ןעוועג ,רעביירש יװ ,ייז
 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,טרָא ןייא ףיוא ןיטש טינ ןביילב סָאװ ,יד וצ טרעהעג ןבָאה עדייב
 ...סעיציזָאּפ ענעעזעגנָא רעמ ןוא עיינ ץלַא ןעמענרַאפ ןוא ךיז ןגעװַאב ןייא ןיא ןטלַאה
 טָא ןוא -- ,םיא וצ ךעלנע יא ,ןצרּפ ןופ שרעדנַא יא ןעװועג זיא ווָאלָאקָאס ,ללכה
 ,טייקכעלנעזרעפ סעצרּפ ןיא ןעגנירדוצנײרַא ףיט ןפלָאהעג עקַאט רשפא םיא טָאה סָאד
 ישירַארעטיל-בלַאה ,עשיטסירַאומעמ-בלַאה יד ןוא -- ,רעביירש ַא יװ ןוא שטנעמ ַא יװ
 ,טוט ןייז ךָאנ דלַאב ןצרּפ ןגעו ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס עשיטירק
 ,סעקיטסירעטקַארַאכ-ץרּפ עטסקידנגייצרעביא ןוא עטסקיטייזליפ ,עטסגילק יד וצ טרעהעג
 .ןרָאװעג ןבירשעג זיא-סעדזעװ ןעגייז סָאװ
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 -עטיל רעד ןיא ..טייקמורפ ףיוא טעדנירגַאב ףוס לכ ףוס תודיסח סָאד זיא ליפ
 רעד ןיא טגנעה סָאװ ,םזִיַאינעסע ןימ ַא טכַאמעג תודיסח זופ ןעמ טָאה רוטַאר
 ןופ סיױרַא רעלדָאב טקוק לָאמ ןייא טינ ןוא תונווכ ענעדיישרַאפ יד ןופ טפול

 ךיוא (+=.."תואּפ יד ןשיװצ ןופ סױרַא טקילב ןעלרעוי ןוא ןטק תילט ןרעטנוא
 סָאװ ,ענעי תועט ַא ןבָאה סע; זַא ,ןעזעגנייא רָאלק טָאה ןָאסלעגרעב דוד
 -יה רעשעלמיה-שידיסח רעד ןופ רעטכידרעביא ןַא ןעוועג זיא ץרּפ זַא ,ןעניימ
 וצ יו רעמ טינ ןעוועג ןסיוא רע זיא טלַאהניא ריא קידנעמעננָא זַא ,טייקשימ
 ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ץרּפ; זַא ,ןעמונַאב טָאה ןָאסלעגרעב ."ןעמרָאפ עריא ןעגניזַאב
 וצ ידכ ,טלעװ רעשיטסַאטנַאפ-שידיסח רעד ןופ תורצוא עלַא טצונעגסיוא טָאה
 -ַאירעטַאמ רעד ייב עלעקנעב ַא ןיא למיה ןשיטסימ םעד ייז ךרוד ןעלדנַאװרַאפ

 טיול טריטיצ ,1925 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל) *סיפ סדרע רעשיטסיל
 םעד .(159 'ז ,1940 ,ענליוו ,"קיטירק רעשידִיי רעד ןופ טכיל ןיא ץרּפ ,ל ,י;

 יד ןיא ךיוא עלעקנעב סדרע רעד רַאפ טכַאמעג ץרּפ טָאה "למיה ןשיטסימ,
 -רעד טנעיל ןעמ ןעוו ,דליו טושּפ טגנילק סע ןוא ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ
 ןלעװ טינ לָאז ןעמ לפיווע זַא ,רעקיטירק *עשירַאטעלַארּפ, ןופ ןעגנורעלק

 טינ לָאז ןעמ לפיוו ,גרעב ייױוצ ןשיווצ ןיא םזיטַארקַאמעד ןייק ןשטײטנײרַא

 ,ןשטנעמ ןטסָארּפ םענופ רעטערטרַאפ םעד יװ ןיבר רעלַאיב םעד ןױעדליש ןלעוו
 טביילב טקַאפ רעד -- הכאלמילעב ,בצק ,רעקעהיץלָאה ןטנרעלעגמוא םענופ

 ףמַאק ַא זיא ןיבר רעלַאיב ןוא תר רעקסירב ןשיװצ 'ףמַאק' רעצנַאג רעד זַא
 םעד ןענעקרענָא ןומ רעטעברַא יד זַא ,ןוא סעקילק עלַאקירעלק ייווצ ןשיווצ
 ,טגָאז סָאװ ,םַארגָארּפ סניבר רעלַאיב םעד ןופ רעטקַארַאכ ןרענָאיצקַאער-ףיט
 לכ ןופ המשנ יד זיא הרות יד םורָאװ !לארשי לכ רַאפ ןייז זומ הרות ידי זַא
 -רענָא וומ ,ןגיוא יד טָא טימ הרות רעד ףיוא טינ טקוק סע רעװ זַא ,ילארשי
 ןַא ,עיגילער רעשידִיי ןופ עיגָאלָאּפַא ןַא טרָאס םעד ןופ קרעװ עלַא ןיא ןענעק
 ,(1935 לירּפַא ןט3 ,טייהיירפ ןגרָאמ ,ןיגלֶא .מ) *םזילַאקירעלק ןופ עיגָאלָאּפַא

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא גנוניימ ענעמונעגנָא יד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא סָאד ןוא
 -נָא טָאה ,רעדנעלסיוא .נ ןבירשעג טָאה ,(ןטכישעג יד ) ךוב עקיזָאד סָאד,
 ץרּפ סָאװ ,גנולדנַאװמוא רערענָאיצקַאער רעד ןופ טקנוּפ ןטסקע םעד טקרעמעג
 עזעיגילער טימ טײקנדָאלעגרעביא יד .ןרָאי רע90 ףוס ןכַאמכרוד ןָא טבייה
 גנוזיל רעד ךָאנ ןטפערק עשילמיה' וצ ןדנעו וצ ךיז ץנעדנעט יד ,ןוויטָאמ
 -נַאגרַאפ זיא סע טייוו יװ ןזיוװַאב טָאה ץלַא סָאד --- וװ"ַאא ןטקילפנַאק עלַא ןופ
 ןוא טפַאשנסױוװ ?'גנולדנַאװמוא' ערענָאיצקַאער סעצרּפ טייצ רעד טָא וצ ןעג
 טימ זיא ןיילַא רעדנעלסיוא ,(22 'ז ,ץרַאמ-רַאונַאי ,1926 ,וועיק ,עיצולָאווער
 ןופ גנושרָאפסױא ענייפ ןייז עז) תמא םוצ רעטנענ ןעוװעג רעִירפ רָאי ןעצ
 יז ,1 דנַאב ,1926 ,קסנימ ,טפירשטייצ ןיא "ךעלטעטש ןוא טעטש; סעצרּפ
 .(1928 .,ענליוו ,םזילַאער ןשידיי ןופ ןכירטשדנורג :טעברַא ןייז ךיוא ,71--1

 ןייז וצ ןצרּפ ףיוא דפסה ַא ןיא .םעדעמ .וו ןעוועג זיא תמא םוצ רעטנענ ךָאנ

 רעד וצ ןרעקמוא ךיז טגעלפ רע ביוא ןוא , :טגָאזעג רע טָאה טיײצרַאי ןטשרע
 ענייז ןופ רענייטש ערַאבטסָאק יד ריא ןופ ןּפעש ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו
 ,טײהנעגנַאגרַאפ ךָאנ טּפַאשקנעב ַא ןעוועג טינ סָאד זיא ,םינינב עשירעלטסניק

 .54 'ז ,"ןטײקכעלנעזרעּפ, (*
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 ביוא ןוא .טפנוקוצ רעד ןגעװ תומולח ענייז רַאפ םערָאפ שכעלרעסיוא ןַא רָאנ

 זיא ,סנקלָאװ טימ ןענוּפשעגמורא ,לפענ ַא טימ טבעװעגמורַא זיא םולח רעד

 ןוא עקידעכאו ,רימ סָאװ ,טפנוקוצ רעזדנוא ןופ םולח רעד ןעוועג טראפ סָאד

 -ציטַאנ ץיימ ןופ) *גיוא ןרָאלק טימ ,טנַאה רעטסעפ טימ וצ ןטיירג ,עקידעכָאװ

 .((1920 ,עשרַאװ ,לכיב

 ןובשח ןיא ,סעמעָאּפ עטצעל ענייז ןופ רענייא ןיא טָאה ָאשיירַאב םחנמ

 -נָא קיטכיר ןוא ,ןיבר ןייז ,ןצרּפ טימ טהנעטעגסיוא ךיז ,(ץרפ .ל .י) שא ןפיוא

 זַא ,ןויוועג

 גרַאב ןרעטנוא ןופ 2 2 2 2 2 2 4 6 + 4
 ףיז טסייר ןטפַאשרעטסיײמ עטּפינקעגנייא טימ
 ;:טסייו ריא ןוא -- הגיכשה ויז רעד ךייא ןופ
 לכיה א טיובעג ףייא ןיא רענייז ילג רעד טָאה סָאד
 ,סעדייז עקידתומלש ,עקידתומימת רָאפ
 ןכיירגרעד טינ לָאמ ןייק טעוו ןיילַא ריא רָאנ
 ןיהא גנאג רעד לייוו ,ענייז ןלעוש יד
 שממ הנומא ,זיולב הנומא ףךרוד 8 ריפ
 ..הבוֿמא ןופ ליּפשפיוא ךרוד טינ ןוא

 טינ ,שידיסח ;עיגילער טינ ,גנוטכיד ,טסנוק זיא "הנומא ןופ ליּפשפיוא;
 .תודיסח

 רעגיטשנבעל רעשידיסח ןוא - שידיסח (ב

 ןיא אקווד טינ ןוא -- ךס ַא ןיא ןלָאמעג ץרּפ טָאה רעגייטשנבעל ןשידיסח

 טינ ןעמ טניימ ,שעידיסח סעצרּפ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו .ןעגנולייצרעד ?עשידיסח;

 ,ןציקס יד ,רעדליב יד רָאנ טניימ ןעמ ;םידיסח ןרירוגיפ סע ּוװ ,ןכַאז עלַא ענעי

 -קַאראכ סָאװ ,ןכירטש םוכס ןצנַאג םענופ ּוװ ,סעטכישעג רעדָא סענעצס יד

 טימעג ךיז ץױּפ טָאה ןליפ ןוא ןעקנעד ,ןבעל רעגייטש ןשידיסח םעד ןריזירעט

 ןייז וצ ןעזעגסיוא םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןריטנעצקַא ןענעק וצ ןוא ןלייטוצסיוא !

 ןגעו טדער ןעמ ןעו .ךעלשטנעמ סרעדנוזַאב רָאג ,ןייש סרעדנוזַאב רָאג

 ןענייז סָאװ ,ןכַאז עלַא יד וליפא ןבָאה ןעניז ןיא טינ ןעמ ףרַאד ,"שידיסח;

 זיא סע ּוװ ,טנלע ,רעגייטש ַא יו ,ןעגנולייצרעד .שידיסח דנַאב םעד ןיא ןיירַא

 ןבירשַאב ןטרָאד ןרעװ עכלעוו ,םידיסח יד ןיא לָאז סָאװ ,ָאטינ טשינרָאג

 רךעיײנ רעד יוװ ,גנולייצרעד  ַאזַא ךיוא ,ייז טבייהרעד סָאװ ,סעּפע ןקעדפיוא

 (1910) תואלפנ ןוא םיסנ וליפא ,*דנַאב םענעי ןיא ןיירַא קילעפוצ זיא ,ןוגינ

 עלַא סעצרּפ ןופ עכבַאגסױא רעד ןיא סָאװרַאֿפ ,ךיז טרעדנוו שטיווַאר ךלמ (*
 ןיא ,עיצקַאדער ןיימ רעטנוא גַאלרַאפיַאקיצ רעד ןבעגעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,קרעו
 עלַא ןיא ןעװעג טציא זיב ןענייז סָאװ ,תוישעמ ייר ַא ןזָאלעגסיוא, שידיסח דנַאב םעניא
 רעד ןעניז ןיא טָאה שטיוװַאר ךלמ .(1947 יימ ןט19 ,רעלדָא רעדענעק) "דנעב-שידיסח
 עלַא ךיז ןעניפעג ייז .טנלע ,דמלמ רעמלעכ רעד ,ןלטב רענעגושמ רעד ,ןוגינ רעײנ
 .עבאגסיוא רעניטנעגרַא רעד ןיא ךיוא ,עבַאגסיױא סניקצעלק ןופ שידיסח דנַאב םעניא
 יסיוא רעקרָאוװיג רעד ןיא דנַאב ןשידיסח םענופ ןרָאװעג ןזָאלעגסױא רעבָא ןענייז ייז
 ןזָאלעגסױא ןענייז ייז .עיצקַאדער סיקסניּפ דוד רעטנוא ,"שידיא, גַאלֹרַאפ ןופ עכַאג
 תמחמ .שידיסח טימ ןוט וצ טינרָאג ןבָאה יײז סָאװ ,םעט ןטושפ םעד תמחמ ןרָאװעג
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 עשידיסח עטלייצרעדרעביא רעדָא עטלייצרעד טוג עידעס ַא יװ רעמ טינ זיא
 -עג טָאה ץרּפ סָאװ ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ לייט ַא יו ױזַא .תוישעמ-רעדנווו
 -שידיסח יד ןופ עקינייא ךיוא ןבָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבירש
 םענעי טינ ןבָאה ייז .טרעוו ןשיטסיליטס-ךעלכַארּפש ַא יו רעמ טינ ךעלהשעמ

 ןוא) עשידיסח עתמא יד ןבָאה סע סָאװ ,ןעניז ןשירעלטסניק-שילָאבמיס ןפיט

 ןעמ טָאה ,שידיסח סעצרּפ ןגעו טדער ןעמ ןעוו .ןטכישעג (עכעלמיטסקלַאפ
 יז ןגעוו סָאװ ,ןכַאז עשידיסח ענעי טּפיוהרעד ןעניז ןיא ןבָאה ףרַאד ןעמ רעדָא
 ןלעוו ,לגילפ ייז ביג ,הרות ייז ביג; ;דמלמ ןנחוי (ךעלהשעמ ענייז ןיא) טגָאז
 .."ןטלעו עכיוה יד וצ ,ףױרַא ןעילפ ךיוא ייז ןלעװ ,ןעילפ יז

 טָאה 1897--1894 ןרָאי יד ןיא ,רעכעלטקניּפ ,ןרָאי רע90 יד ןטימ ןיא ןיוש
 -יסח "עקידנעילפ-ךיוה; ענױזַא סקעז סנטסקיצניװ טכעלטנפערַאפ טַאהעג ץרּפ
 ,עגושמ טגָאז ןעמ זַא (*1894 ןיא --- םילבוקמ ןוא הלכ תסנכה :ךעלהשעמ עשיד
 -- םידיסח תנשימ ;(שידִיי ףיוא עלַא) 1895 ןיא -- קוביצ טניבר םעד ןוא ביולג
 (שיערבעה ףיוא) 1897 ןיא -- ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ןוא 1894 ןיא

 םעד יו ,עשירעגייטש רעמ יד ןיא טּפױהרעד ,ןכַאז עלַא עקיזָאד יד ןיא
 ןופ ןָאטרעטנוא ןַא ןרעהרעד רשפא ןטרָאד ןוא ָאד ךָאנ ןעמ ןעק ,קוביצ סניבר
 סעצרּפ ףיוא לכיימש ַא לָאמ ַא טריּפשרעד רשפא טלָאװ ןעמ ןוא ,טייקשינָאריא

 עשידיסח ענעי רעדָא יד ןענעיילרָאפ ןרעה ןײלַא םיא לָאז ןעמ ןעו ,ןּפיל

 ָאד ןענייז ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .טייז ןייא ןופ -- ויא סָאד (+*ןעגנולייצרעד

 : .המ ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טינ עבַאגסיױא-ָאקיצ רעד ןיא זיא הביס רענעגייא רעד
 .ךעלהשעמ סחמלמ ןנחוי ןופ עטפניפ יד יז ןיא עבַאגסױא סניקצעלק ןיא סָאװ ,רקשל
 וצ ןוא טרפב ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ֹוצ טינ תוכוש םוש ןייק טָאה רקשל יל המ
 טָאה ,בגא .עלהשעמ שיליכשמיבלַאה ןוא שיריטַאס ַא זיא רקשל יל המ .ללכב שידיסח
 ןביוהעגנָא רע טָאה ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי תעב ,1892 ןיא ךָאנ טכעלטנפערַאפ ץרּפ סע
 טימ .רעטעּפש ךָאנ -- שידיי ףיוא ןוא ,1897 ןיא טשרע (שיערבעה ףיוא) ןקורד וצ
 .טיהעגּפָא רעייז ןייז ללכב ןעמ ףרוַאז קרעװ סעצרּפ ןופ עבַאגסיוא רעניטנעגרַא רעד
 טרעװ טרָאד סָאװ ,םעד ףיוא טזָאלרַאפ ךיז טָאה עכַאגסיוארָאקיצ רעד ןופ עיצקַאדער יד
 יז טָאה ,ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ןופ סנייא יו ,ןבעגעגנָא בא דוביכ גנולייצרעד יד
 וצ רָאג טרעהעג בא דוביכ .תועט ַא טכַאמעג טָאה יז .עירעס רעד טָא ןיא ןבעגעגניירַא סע
 טימ טכַאמעג גַאלרַאפ סניקצעלק טָאהװ תועט ןכעלנע ןַא ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד
 עבַאגסיוא רענעי ןיא זיא יז .קָאבנגיצ ופ השעמ יד רעדָא תולגתה גנולייצרעד רעד
 ,תוישעמ סעקנמחנ 'ר עירעס רעד וצ יז טרעהעג ןתמא רעד ןיא תעב ,רעדנוזַאב טקורדעג

 ,1891 ןיא ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ םילבוקמ יא שיערבעה ףיוא (+*
 "רעד .קורדסיוא ןשיליכשמ-ןייר ַא וליפא ךָאנ ןפערט ןעמ ןעק הלכ תסנכה ןיא (**

 ,רזוע 'ר ,רע זַא ,ץרפ טגָאז ,דנַאטשנעפאה רזוע 'ר דיגנ ןשידיסח םעד ןגעו קידנלייצ
 ,טינ תונמחר ןייק טָאה טייצ יד זַא ..ןגיוא עטלַא עטנייוועגסיוא ענייז טימ שוחב טעז,
 םעד ןיא "!עקילײה סָאד ,עטלמישרַאפ סָאד ,עטלַא סָאד ּפִא טשיװ ןוא טשיװ יז זַא
 קרַאטש ױזַא ןָאטרעטנוא רעשינַאריא רעד זיא ,ףוס םוצ רעטנענ טּפיוהרעד ,קוביצ סניבר
 ןַא; רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה סרעקיטיױק עשידיי-שיטעיווָאס יד ןופ רענייא זַא ,קיטנעקו
 ,פַאש סעצרפ ןופ דָאירעּפ רעלַאקידַאר רעד ,גייווצנעזָאר .א) ?עריטַאס רעשידיסחייטנא
 -יריטַאס ַא גנולייצרעד רעד ןיא ןַארַאפ סיוועג ןיא סע ןוא -- ,(82 '/ ,1924 ,ווָאקרַאכ
 ייב .,.,עקידנריזלַאעדיא ,ןטנעמעלע ערעדנַא ךיוא רעבָא ָאד ןענייז סע .טנעמעלע רעש
 קידנעטש ןגיוא ענעגָאלשעגרעטנוא עפיט יד ןיא טָאה, דיסח ןסיורג םעד ןכורב םייח
 טכיל ַא טימ םורֲא טרָאד ךיז טיירד ץעמע ךיילג ,לדנייש ןטלַאחװַאב ןימ ַא טרעטיצעג
 ןצרּפ ןופ ןיא ,הירב יד ,בייוו ןייז ךיוא ,רע רָאנ טינ ןוא ."בוטש רערעטצניפ רעד ןיא
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 ןענייז סָאװ ,ןטנעמָאמ יד ,טייקנביוהרעד ןופ ןטנעמָאמ זיולב טינ ןיוש ןַארַאפ
 -בלַאה ענעי ךיוא ןיוש ָאד ךיז ןפערט טע .שידיסח רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא
 יו ,עשטשילב סָאװ ,"הרות,ע ךעלקיטש עשיפָאסָאליפ-שיריל ,עשיטסירָאפַא
 -עג (עכעלמיטסקלָאפ טכע ןוא) עשידיסח טכע עלַא ןיא ,ןגרָאמירפ יוט סנּפָארט
 סדמלמ ןנחוי ןופ לייט ַא ןוא םידיסח תנשימ ,םילבוקמ יד ןגעװ .ןטכיש
 וליפא .ןעלטרעוו:הרות עשידיסח טימ לופ ןענייז יז :טדערעגּפָא זיא ךעלהשעמ
 יו ,ןעגנולייצרעד עקידנריפָאסָאליפ-טינ ןוא עשיטסילַאער-טכע עכלעזַא ןיא
 -יטצָאּפ-שידיסח ָאד ןענייז קוביצ סניבר םעד רעדָא ביולג ,עגושמ טגָאז ןעמ זַא
 : ,(*"ןתעגושמ, עש

 עשירעגייטשנבעל ןוא עשיטסילַאער ללכ ךרדב ךָאנ ץלַא סע ןענייז ךָאד
 -עצס ןוא רעדליב טימ לופ זיא םידיסח תנשימ וליפא ,םילבוקמ יד וליפא .ןכַאז
 ןופ םֹזילֲאְעֹר רעקידנסיױרד רעד .ןבעל ןשידִיי ןכעלגעטדָאט םענופ סענ
 -ןײױַא טרָאד ןוא ָאד טָאה סע סָאװ ,ךעלטרעוו עקיצנייא יד ךיוא יװ ,םילבוקמ
 זַא הצרעד טריפעג ןבָאה ןצרּפ ןיא "לַאקידַאר, רעד ,ליכשמ רעד ןפרָאװעג
 ןטשרע םוצ זיא ךַאז יד ּוװ ,ןעלטעלב-בוט-םוי יד ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא
 -ףיוא גנולייצרעד עשיטנַאמָאר-ךעלרעניא יד טָא לָאז ,ןרָאװעג טקורדעג לָאמ
 קיטסימ ,הלבק ןופ ןכַאמ קזוח ןימ ַא סעּפע יװ טינ רעיש ןרעװ ןעמונעג
 טינ ץרּפ זיא םילבוקמ יד ןופ ךות ןטימ זַא ןיא רעבָא תמא רעד ,(**לג"דא
 יד טינ ןעוועג ןסיוא ,ןעגנושטייטסיוא עקיצנייא ענעי רעדָא יד ףיוא טקוקעג
 -טנַא יד רָאנ ,םיתינעת ןוא םיפוגיס עריא ןוא הלבק רעד ןופ גנוריזילַאנָאיצַאר
 ,ןוגינ ןטסקינייװעניא ןייז ןופ ,ךיא םענעגרָאברַאפ סנשטנעמ םענופ גנוקעלּפ
 עמַאס זיא סָאװ ,ןוגינ םענופ ,וליפא לוק ַא ןָא ןוא רעטרעװ ןָא ןוגינ םענופ
 םעניא עכעלטעג קיביײא סָאד, ,טגָאזעג טָאה גרעבמָאנ יװ ,רעדָא ,תוינחור
 -ַאכיסּפ-שיטסילַאער ַא ןבעג וצ טימעג ךיז עקַאט טָאה ץרּפ .ו"ַאא ?ןשטנעמ
 ךָאד זיא טַאטלוזער רעד רעבָא ,ןעגנובעלרעביא עלַא יד טָא ןופ ןילַאנַא ןשיגָאל
 ןוא גנורעדליש-סנבעל רעד רעטניה ךיז טלַאהַאב סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג
 גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ןייז זיא סָאד .גנורעדליש-סנבעל יװ רעמ זיא סָאװ
 .םידיסח תנשימ ןיא -- רעמ ךָאנ -- ןוא םילבוקמ ןיא

 רָאנ ,תואלפנו םיסנ יװ טינ ןכַאז עלַא יד ןיא טלייצרעד ץלַא טרעוו ךָאד
 -קריוו רעד ןיא ןעשעג טנעקעג טָאה רעדָא ןעשעג זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע יו
 -רַאפ ,בגא ,ץרּפ סע טָאה שידִיי ףיוא סָאװ ,םידיסח תנשימ ןיא וליפא .טייקכעל

 ,רעקיבױלג רעד ,ריא ןופ רעװיַאנ ןיא סָאװ ,"סרוקיּפא, ןַא רָאנ זַא ,יוזַא ןלָאמעגסיוא
 טפאשביל ריא ףיוא ןסָאגעגסיוא טגיל סָאװ ,טייקיטכיל יד ןוא ןח םעד ןליפ טינ ןעק
 ,"סנביולגרעבַא; עריא עלַא ףיֹוא ןוא ןַאמ ריא וצ

 ,טײג סע ײרַא למיה ןיא ןקוק וצ עדָאמ ַא ךיז טכַאמ גנוי ַא, :רעגייטש ַא (5
 ..פַאצ ַא ,לודג ןהכ ַא ,רעטעפ םענעברָאטשעג ַא םיא ןיא רע טעז ,ןקלָאוװו ַא ךרוד ,לשמל
 טגָאז ,רעטױל למיה רעד ןזיא .עֹרַאמכ רעד ןיא רע טעז ,ןײלַא רָאנ טליוװ ריא סָאװ
 "תעגושמ , עקיצנייא יד טינ זיא סָאד ןוא .וו"זַאא "תכורּפ קידהנשה שאר ַא זיא סע זַא ,רע
 ךָאנ -- קידגסיו טינ ןײלַא סעּפע ךָאנ טקנעב סָאװ ,ןשטנעמ םענדַאמ םעד טָא ןופ
 זיא שטנעמ רעטלמיהרַאפ ,רעטקנעברַאפ ַאזַא טקנוּפ .(בױלג ,עגושמ טגָאז ןעמ זַא) סָאװ
 ,קוביצ סניבר םעד ןיא ךורב םייח דיסח רעד

 81 'ז ,1925 ,עגליוו ,ןעוועג סָאװ ,קַאװטיל .א (**
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 "יז סָאװ ,ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ןיא וליפא ןוא (*1901 ןיא טשרע טכעלטנפע

 ףיוא ךָאנרעד טשרע ןוא שיערכעה ףיוא רעִירפ ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענ

 -ַאעדיא וצ גנובערטש סעצרּפ ןופ בייהנָא רעד ןיוש ךיז טליפ סע ּוװ ןוא שידִיי

 יירט ץלַא ךָאנ ץרּפ זיא יז ןיא וליפא -- תונויער עשידיסח עסיוועג ןריזיל

 םעד טָא וצ) םזילַאער ןשירעגייטשנבעל ןופ ,ךות םעד טינ ביוא ,ןָאט םעד

 ןוא הכרבל ונורכז רע ןרעװ טכערעגוצ ףרַאד ?שידיסח: ןשירעגייטשנבעל

 רערעדנַא רעד ןופ ,(1901 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,םיברוקמ ענייז

 תנשימ טּפױהרעד ןוא ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי זייונלעטש ןענייז רעבָא טייז

 -יסח יד ןופ ענייא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש רעִירפ זיא סע יװ ,זיא סָאװ ,םידיסח

 -סילַאער םענופ גיײנּפָא רעסיוועג ַא -- תוישעמ עשידיסח סעצרּפ ןופ עטסשיד

 יד ןכַאז ערעדנַא ןיא יו רעקרַאטש ייז ןיא ךיז טליפ סע .ןביירש ןפוא ןשיט

 -סקלָאּפ יװ ,עשידיסח ענעי םורַא טלגניר סָאװ ,טפול יד ,םזילַאערריא ןופ טפול

 ןטס20 בײהנָא ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ןטכישעג ערעדנַא ןוא עכעלמיט

 ןיא דיר סרעווָארימענ םעד רעביא רע טיג -- םינדמל ידע ...טרעדנוהרָאי

 רָאנ ןענעק סָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,םינדמל יד -- (חסונישידיי םידיסח תנשימ

 קידגקוק האנה ןבָאה סָאװ ,עדמערפ יד ןענייז ייז --- ףיוא ןביוא ןופ ןענרעל

 וליפא ןבָאה ייז .ןעמוקנירַא טינ ןענעק ןוא ץַאלַאּפ סכלמ ןפיוא ןסיורד ןופ

 ןענעק ייז .ןענעפע ייז ןעמ טעװ רעמָאט רעיוט ןיא ןּפַאלקוצנָא טינ הזעה יד

 ןענָאפ עכיוה יד טימ סנעמיוק יד טימ רעטצנעפ יד טימ ןעעז טנעו יד רָאנ

 סױרַא טייג סָאװ ,ךיור םעד ייז ןעעז לָאמ לייט .ץַאלַאּפ סכלמ ןופ ךַאד ןרעביא

 םידנע יד ןופ תולוק עכעלטע לָאמ ַא טּפַאכ רעיוא רעייז ןוא ,סנעמיוק יד ןופ

 .ײץַאלַאּפ סכלמ ןופ רעביטשרעדָאּפ יד ןיא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,תוחפשו

 טימ ךיז ןטפעהַאב סָאװ ,הרות רעד ןופ ךות ןיא ךיז ןפיטרַאפ סָאװ ,יד רעבָא

 ןעעז יד ,ץַאלַאּפ ןיא ןיירַא קינייװעניא ןעמוק יד --- חרות רעד ןופ המשנ רעד

 סכלמ םעד טגניז ןעמ ןוא טביול ןעמ יװ ,ןרעה ןוא ךלמ ןופ דובכ ןצנאג םעד

 : .."ךלמ ןרַאפ גנַאזעג ןטימ ךיז ןטפעהַאב ןוא ביול

 "יטק יד ןוא "עקיפיואנביוא; יד ןשיװצ דיישרעטנוא ןלעדייא םעד טָא ןיא

 ןשיװצ קוליח םעד ךיוא טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,סעּפע ָאד זיא םידמול "ערעפ

 סָאװ ,רעד יװ ,שידיסח -- ןטסקינייװעניא יװ ,ןקידנסיורד רעמ --- ןימ  ַאזַא

 -נבָארג רעפיט ךרע ןיא טינ םעד ןוא ,הלכ תסנכה ,ױימ ןגָאז ,ןיא ןַארַאפ זיא

 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סע שטָאכ ,םידיסח תנשימ ןופ שידיסח ןקיד

 .הלכ תסנכה סָאװ ,1894 רָאי ןקיבלעז םעד

 ,תודיסח ןופ ץַאלַאּפ םעניא קיניױועניא ןיירַא זיא ץרּפ טייוו יו ןוא ףיט יו

 .-שידיסח עקידרעטעּפש יד ןוא עטנָאמרעד סָאװ רָאנ יד ןבירשעג טָאה רע ןעוו

  םילבוקמ ןיא זַא ,גָאז רָאנ ךיא ליוו לייוורעד .ןעז דלַאב רימ ןלעװ סָאד ,ןכַאז

 . ןופ רענייא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןיוש רעכיז רע טָאה םידיסח תנשימ ןיא רעדָא

 ןוא ץַאלַאּפ סכלמ ןפיוא ןסיורד ןופ קידנקוק האנה ןבָאה סָאװ ,עדמערפ יד

 רעױט ןיא ןפַאלקוצנָא טינ הזעה יד וליפא ןבָאה ןוא ןעמוקנײירַא טינ ןענעק

 -נָא ןיוש סיוועג ץרּפ טָאה ןכַאז עקיזָאד יד ןיא .ןענעפע ייז ןעמ טעוו רעמָאט

 ' ..רעיוט ןיא טּפַאלקעג

 .שיערבעה ןיא יװ רעלופ ןוא רעטיירב ,בגא ,םידיסח תנשימ זיא שידיי ןיא (*
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 יד זיא סָאד ?טנפעעג -- קינייװעניא ןופ -- רעיט םעד םיא ןעמ טָאה

 תוכייש יד ןכַאמ רָאלק ךיז ןליוו רימ ןעוו ,זדנוא רַאפ טייטש סָאװ ,עגַארפ

 ,(*תודיסח -- רוקמ ןייז ןוא שידיסח סעצרּפ ןשיווצ

 קינייװעניא ןופ - שידיסח (ג

 ןופ ןרעיוט עטסקינייוװעניא יד ךיז ןנָאה יצ ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע רעד
 טדנעװ -- טנפעעצ ךיז ןבָאה ייז טייו יוװ ןוא -- ןצרּפ רַאפ טנפעעצ תודיסח
 -ָאטסיה סיוא סע רימ ןשטייט .תודיסח סיוא ןשטייט רימ יו ןפוא םעד ןָא ךיז
 ןלַאער םעניא טקריוװעג טָאה סָאװ ,הטיש א יו טסייה סָאד ,שיטסילַאער-שיר

 ןטמיטשַאב ץנַאג ַא ןיא ןרָאװעג טריזילַאטסירק זיא סָאװ ןוא ןבעל ןשידִיי
 ןעקנעד רעגייטש ןשידיסח םעד ןגעװ טדערעג טינ ןיוש ,רעגייטשנבעל ןשידִיי
 א ןוא ןטפיטרַאפ ַא ןופ ,הנומא ןופ ןינע ןַא ץלַא יו רעִירפ סע זיא ,ןליפ ןוא
 -- ,רתסנ רעֹדָא הרות-ירתס ןיא ןביולג ַא ןופ ,ןביולג ןזעיגילער םענעביוהרעד

 תנשימ יװ ,ןכַאז ענױזַא ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ץרּפ יוװ ױזַא ןוא
 יו ,2?לבוקמ; רעמ רעדָא דַי רעקיבױלג רעמ ןייק ןרָאװעג טינ זיא ,םידיסח
 ןעק --- טייקמורפ ףיוא עריטַאס יד ,לשמל ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא רע
 םעניא תודיסח ֹוצ זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק טייקרעכיז רעטסערג רעד טימ ןעמ
 ץוצינ ַא .תוכייש עּפַאנק ַא טַאהעג רע טָאה טרָאװ ןופ ןעניז ןזעיגילער ןייר
 לייט ַא ןיא רשפא ןעניפעג ןעמ ןעק תודיסח ,רעשיטסימ-זעיגילער ,רעתמא ןופ
 ךיוא רשפא ,ןענילטייצ ללה ייב רעכיז ,ןיקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ןופ קרעוו

 דָאירעּפ ןטשרע ןיא) רתסנ םעד ייב ,ןענונגע .י ,ש ייב ,ןענילטייצ ןרהא ייב
 א ןרָאװעג ןעניז ןסיוועג ַא ןיא זיא ץרּפ ביוא .ןצרּפ ייב טינ ,(ןפַאש ןייז ןופ
 ,טצרּפרַאפ תודיסח טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ טשרע ןרָאװעג סע רע זיא ,"דיסח;
 טלָאמעד רעבָא ,לכשה לא ןעוועג ברקמ סָאד טָאה רע יו ,םעד ךָאנ טסייה סָאד
 ,קיטע ןרָאװעג זיא ןוא רתסנ ,קיטסימ ,הנומא ןייז וצ טרעהעגפיוא סע טָאה
 ,םזיגָאלָאכיסּפ רעטלדייאעגסיוא ןוא רעטפיטרַאפ ,טפַאשביל-קלָאפ ןוא -שטנעמ

 ריא סָאװ ,ץלַא --- ןוגינ ,קיזומ-טרָאװ ,עיזעָאּפ ,טייקכעלקנאדעג עטרענייפרַאפ
 ןוא קיזיפַאטעמ עזעיגילער -- רוקמ םעניא זיא סע סָאװ טינ רָאנ ,טליוו

 ,םשה תדובע ,טסנידסעטַאג רעקידתוקבד

 סדיסח םעד ןופ ,ןָאק רע רָאנ טייו יוװ ,ּפָא ןילַא ךיז טצענערג ץרּפ
 ליּפשיב רעטסעב רעד קיזיפַאטעמ רעדָא טייקכעלריטַאנרעביא ןיא ןביולג

 םיא טימ םענייאניא זיא רע ןעװו ,ץרּפ לָאז ,טלייצרעד רָאטקעּפס יכדרמ יװ (*
 ןיילַא ןיב ךיא סָאװ דָאש ַא, :טגָאזעג ןבָאװ םיא ,הסיפת רעװעשרַאװ ןיא "ןסעזעג;
 .דָאש א .ריא יו ןיבר םוצ ןרָאי עגנוי יד ןיא ןרָאפעג טינ ןוא ןעוועג טינ דיסח ןייק
 .ליכשמ ַא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ .רערעייא יװ דיסח ַאזַא ןעוװעג טינ זיא עטַאט ןיימ סָאװ
 אנקמ קרַאטש ךיא ןיב -- טגָאזעג רעטיײװ ץרּפ טָאה -- שידיסח ןינע ןיא ...דגנתמ ַא
 .שידיסח ןיא ןעקנוטעגנייא זיא סָאװ ,דיי ַא זיא סָאד טָא .ןיקסוועשטידרעב ףסֹוי הכימ
 ןופ טעברַא רעד ֹוצ רימ טלעפ יקסוועשטידרעב יו שידיסח ןוא םידיסח ןענעק ַאזַא ןוא
 ןעוו ,ןעמוקעגסיֹורַא רימ ליב ייז ןטלָאװ שרעדנא רָאג .ןעגנולייצרעד עשידיסח עניימ
 רעשיטילַאּפ רעד -- ץרפ .ל .י,) "ןיבר םוצ ןראפ ןוא ךיסח ַא ןעוועג טלָאװ ךיא
 ,(715 'ז ,1922 רעבמעצעד ,טפנוקוצ יד ןיא ?טנַאטסערַא
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 עטסרעלוּפָאּפ סעצרּפ ןופ ענייא ,(*(1900) רעכעה ךָאנ טינ בא זיא וצרעד
 רעמ טָאה יז ןוא ,"רוקמ, ריא טימ יז טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו .תוישעמ "עשידיסח;
 עלַא רַאפ קיטכיו רעייז ןענייז סָאװ ,ןכַאז ייווצ ןייא ןעמ טעז ,רוקמ ןייא יו
 ןעמ טניפעג סנטשרע ."שידיסח, ןצרּפ ייב ןסייה סָאװ ,ןעגנופַאש עלופטרעוו
 ןעוו ,רוקמ םענופ קעװַא טייג ,רעטכיד רעתמא רעדעי יװ ,ץרּפ טייוו יוװ סיוא
 'ַא ןיא שירעפעש ןיא ןוא גנוריזיליטס רעכעלכַארּפש טימ טינ ךיז טנגונַאב רע
 ןעוועג זיא סע ןיילק יוװ רָאלק זדנוא טרעוו ,סנטייווצ ,טרָאװ ןופ ןעניז ןרעפיט
 ןופ הטיש עזעיגילער ןייר יד שירעלטסניק זדנוא ןבעג ֹוצ גנַאלרַאפ סעצרּפ
 -סיוא ןַא ןעניפעג וצ טבערטשעג ,טרעקרַאפ ,טָאה רע קרַאטש יװ ןוא תודיסח
 -- ןשידִייןיײמעגלַא ןוא ןכעלשטנעמ-ןײמעגלַא -- םענעגייא ןייז רַאפ קורד

 ,גנַאגנקנַאדעג

 רוקמ םענעפורעגנָא ױזַא םעד יירטעג ןייז טלָאװעג ןבָאה לָאז ץרּפ ןעוו
 -רעד ןעמ סָאװ ,עלהשעמ טנַאקַאב ַא זיא סָאד ןוא -- רעכעה ךָאנ טינ ביוא ןופ
 ךיוא יו ,רעוװעסָאס ביל השמ 'ר ןגעװו סעיצַאירַאװ ענעדיישרַאפ ןיא טלייצ
 -ניא רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג גנולייצרעד ןייז טלָאװ --- םיקידצ ערעדנַא ןגעוו
 םענופ טנַאירַאװ ַא םענייא ןיא .רוטקורטס רעדנַא ןַא רָאג ךיוא ןוא טלַאה
 זיא רעװעסָאס רעד יו ,רימ ןענעייל רעוװעסָאס םעד ןגעוװו עלהשעמ ןשידיסח
 טלעטשרַאפ ךיז טָאה ,טכַאנ-רעטניוו רעקיטסָארפ ַא ןיא ,גָאטרַאפ ןענַאטשעגפיױא
 . טקַאהעגנָא טָאה ןוא ןיײירַא .דלַאװ ןיא קעװַא זיא ,רעקעה-ץלָאה ַא רעױּפ ַא רַאפ
 טָאטש ןיא ןעמוקעג קירוצ רע זיא עציילּפ ןפיוא ץלָאה לטניב ןטימ .,ץלָאה
 רעקנַארק ַא סעּפע ןופ גנוניוו עטצייהעג-טינ עמערָא יד טכוזעגּפָא טָאה ,ןײרַא
 ןפיוקרַאפ וצ טגיילעגרָאפ ריא ןוא רעטצנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא ,ענעדִיי רעמערָא
 לעוו ךיא, .טגערפעג יז טָאה *?טלעג ןעמענ ךיא לָאז ּווׁש ,ץלָאה לטניב סָאד
 רימ טעװ רעוו, .ןושל ןשירעיוּפ ןייז ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה ,"ןגרָאב ריד
 ןירַא זיא רע ןוא .טרעפטנעעג רע טָאה ,"ךיא; ,טגערפעג יז טָאה *?ןצייהנייא
 בוטש ןיא זיב ,קעװַא טינ זיא ןוא ןוווא םעד טצייהעגנייא טָאה ,קינייװעניא
 םעד טָא ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד ,(*=...ןרָאװעג םערַאװ טינ זיא

 ןבירשעגפיוא .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ (ךוי ןיא) גנולייצרעד יד ןיא 1900 ןיא (*
 םענייאניא "ןסעזעג, זיא רע וװ ,"ןָאיליװַאּפ ןטנעצ, ןיא ,1899 רָאי ןיא ץרפ יז טָאה
 -רעטעכברַא "רעלַאגעלמוא, ןא ןיא ןעמענלײטנָא סנדייב רעייז רַאפ ןרָאטקעּפס יכדרמ טימ
 טלייצרעד ךיוא (רעכעה ךָאנ טינ בױא ןופ טלַאהניא םעד) בָאה ךיא..., .גנולמַאזרַאפ
 -- לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןופ ווירב ןטריטַאד-טינ ַא ןיא ןבירשעג ץרּפ טָאה -- ,ןוָאטקעּפס
 טינ (יז) לעװו ןוא ןגײלּפָא השעמ עשידיסח יד לעֹוו ךיא ביוא זַא ,ךימ רע טעשַארטס
 לָאז ןעמ ,ןטעב טעװ ןוא ןפרַאװקעװַא ךימ רע טעװ ,"ןָאיליװַאּפ ןטנעצ , ןיא ןבײרשנָא
 טליפ וצרעד "?!ןוט ןיײלַא טלָאמעד ךיא לעװ סָאװ .ןטנַאטסערַא ערעדנַא טימ ןצעז םיא
 ןַאפ ,הסיפת ןופ ףיוה ןרעביא ריצַאּפש ןייז ךָאנ -- רע טנײרש -- סוג יֹוזַא ךיז רע
 ךייא בָאה ךיא סָאװ ,רעכעה ךָאנ טינ בױא ןיימ ןביירש ןנייהנָא ךיא לעוו טנייה ךָאנ
 .(198 'ז ,1946 טסברַאה ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ) טלייצרעד !

 םוצ טנעָאנ רעכעה ךָאנ טינ בױא ןיא לעטש עקיזָאד יד זיא סרעדנוזַאּב רָאג (**
 ילת ,2 דנַאב ,רודל רודמ) ןָאסּפיל .מ ייב טכַאובעג טרעוװ סע יװ ,עלהשעמ ןשידיסח
 רָאזיּפע רעד טרעוו קידצ ילהא לכיביהשעמ ןשידיסח םעד ןיא ,(221 יז ,קרָאיײוינ -- ביבא
 ,עמעֹרָא ןַא רעייז תדלוי א ןעװעג זיא סע, ;ןקורט רעיײיז ןוא ץרוק רעייז טלייצרעד
 טכַאנ רעד ןטימ ןיא בכײל השמ 'ר יכר רעד ךיז טָאה .טלעק רעד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ
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 -ַאיד רעטלקיװטנַא רעסעב ןוא רעכעלריפסיוא רעמ רעד זיא ,ןבעגעגוצ דָאזיּפע

 -נַארק רעד ןוא ,רעױּפ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןיבר םעד ןשיווצ גָאל

 -ערָא רעד ףיוא ;סעומש םעניא ךַאז ןייא יינ זיא רקיע רעד ןוא ,הנמלא רעק

 ןצרּפ יב טרעפטנע *?ןלָאצַאב ריד ךיא לעװ ןענאוו ןופ, :ןצכערק סענעדִיי רעמ

 ןַא טסיב וד ,עז ,(יבר רעד יז טרסומ) שטנעמ שירַאנ; :רעוװַארימענ רעד

 ,חוטב ןיב ךיא ,ץלָאה לסיב סָאד ריד יורטעג ךיא ןוא ענעדִיי עקנַארק עמערָא

 טסיורטעג ןוא --- טָאג ןסיורג ןקרַאטש ַאזַא- טסָאה וד ןוא ,ןלָאצַאב טסעװ וד זַא

 ץלָאה לטניב ןרַאפ ןשָארג סקעז עשירַאנ ףיוא םיא ףיוא טסָאה ןוא ,טינ םיא

 טינ ןצרּפ ייב דָאזיּפע םצע רעד זיא ,בָאגוצ םעד טָא ץוחַא ."טינ ןוחטב ןייק

 רעבָא .עלהשעמ ןשידיסח םענופ גנולייצרעדרעביא עשירעלטסניק ַא יװ רעמ

 ןצנאג ןיא .רעכעה ךָאנ טינ בוא ןופ לייט םעד טָא ןגעוו רָאנ קיטכיר זיא סָאד

 טינ שוריפב זיא ןוא -- ןיײלַא ןצרּפ ןופ גנולייצרעד יד טמַאטש ןעמונעג

 זיא םייבר עשידיסח לייט ַא ייב קרַאטש יװ זַא ,קידנסיוװ .שיצרפ רָאנ ,שידיסז

 תבהא ןעװעג רעקרַאטש ךָאנ ייז יב זיא ,לארשי תבהא רעייז ןעוועג טינ

 יד ןשיװצ דישרעטנוא םעד ןריטנעצקַא ֹוצ סיוא ץרּפ סע טצונ -- סםוקמה

 טגײל רע ןוא ךיז טריציפיטנעדיא רע ןכלעוו טימ ,קַאװטיל םעד ןוא םידיסח

 אקווד ,טלייצרעד עלהשעמ סָאד ןבָאה םידיסח יד ןכלעוו ןיא ,חסונ םעד ןיײרַא

 רעשיצרפ רעד ,ןעניז:טּפיוה רעד זיא סָאד טָא ןוא -- ליומ ןיא קאוװטיל םעד

 -רָאג טלָאװ ,ייז טעז ץרּפ יו ,םידיסח יד .גנולייצרעד רעצנַאג רעד ןופ ,ןעניז

 טינרָאג רעמ עקַאט תמאב טצוװ רעווַָארימענ רעד זַא ,ןטכַארט וצ ןלַאפעגנייא טינ

 סָאד ,רעוועסָאס םעד ןגעװ טלייצרעד עדנעגעל יד סָאװ ,סָאד יװ ,ןוט טינ

 ,רעױּפ ןטושּפ א ראפ ךיז ןלעטשרַאפ טימ ןענעגונַאב ךיז טעװ רע זַא ,טסייה

 רעד זַא טסוװװרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו .וו"ַאא ןיירַא דלַאװ ןיא גָאטרַאפ ןייגקעווַא

 ןבָאה ייז ןוא "ןרעװ םלענ ןגרָאמירפ ןדעי טייצ תוחילס טגעלפ, רעווָארימענ

 רעייז ,ןצרּפ טיול ,זיא -- "?יבר רעד ןייז ןעק ּווװש :טגערפעג ערעדנַא יד ענייא

 קיניײוװ !למיה ןיא םתסה ןמ ?ןייז רע לָאז ּוװ; ןעװעג רעפטנע רענַאטנָאּפס

 ערה ןיע ןייק ךעלעדִיי ?ןגרָאזרַאפ וצ םיארונ םימי רַאפ יבר ַא טָאה ןטפעשעג

 ענייז טימ ןטש רעד ןוא וו"זַאא םיכודיש עטוג ,טנוזעג ,םולש ,הסנרּפ ןפרַאד

 ןוא טעז רע ןוא ,רעטייוצ רעד וצ זיב טלעוו קע ןייא ןופ טקוק ןגיוא טנזיוט

 ,טָאה ױזַא *!יבר רעד טינ זַא ,ןפלעה לָאז רעוו --- ןוא ...טרסִמ ןוא ,טגָאלקרַאפ

 רעד טכַארטעג טָאה רעבָא ױזַא טינ ,(םידיסח) םלוע רעד טכַארטעג ,ןצרּפ טיול

 טָאה קַאװטיל רעד .גנולייצרעד רעד ןיא טריפעגניײרַא טָאה ץרּפ סָאװ ,קַאװטיל

 .תמא ןַא טימ טייצ-תוחילס גָאטרַאפ ןיהַא טמוק יבר רעד ּוװ ,ןייגרעד טלָאװעג

 ןייז טכייל יױזַא לָאז סע זַא ,לכש ןפיוא טגיילעג טינ ךיז טָאה קַאװטיל םעד

 טנעק ריא; .,ןיבר רעווָארימענ ןרַאפ וליפא -- למיה ןפיוא ןע;לפוצפיורַא

 רַאפרעד ,קינייו ייז ןטלַאה םירפס-רסומ ןופ :סעקַאװטיל יד ,ץרּפ טגָאז ,ךָאד

 טכארבעג טָאה ךוא ,ןענעקרעד טינ םיא לָאז יז ידכ ,יג א ןופ םישוכלמ ןָאטעגנָא
 ףיא ןךוא טציהעגגײא טָאה ןךוא טקַאהעג סע טָאה רע .תדלוי רעד ֹוצ ץלָאה ןגָארטוצ
 ןוא ?לחר ןוקית, טגָאזעג רע טָאה ,ןָאטעג סָאד טָאה רע תעב .ןסע סעּפע טכָאקענּפָא
 סעצרפ ןופ םירוקמ , ,רעגנוא השנמ עז ...תואהסנ ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ .,."האל ןוקית,
 ,1945 ,לירפא--ץראמ .,קרָא- יג ,רוטלוק עשידיי ןיא "ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ
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 -- ארמג עשוריפב ַא קַאװטיל םעד טזייוו .םיקסוּפ ןוא ס"ש טימ ךיז ייז ןּפָאטש

 טינ ןבעל םייב טָאה ,רע טזייוו ,וניבר השמ וליפא .סיוא רע טכעטש ןגיוא יד

 ,ונ ..למיה ןרעטנוא םיחפט ןעצ ךיז ןטלַאהעג רָאנ ,למיה ןפיוא ףױרַא טנעקעג

 ךיז טמענ רע זַא ןוא ,טרַאּפשעגנײא זיא רע ..."קַאװטיל ַא טימ ךיז רַאּפש ייג

 םעד טריּפשעגכָאנ רע טָאה .ןיגרעד ןיוש סע רע טעוו ,ןייגרעד וצ סעּפע ןָא

 -תוחילס ,ירפ רעד ןיא טינ טילפ רע זַא ,ךעלרעּפמײשַאב ןעזעג ןוא רעווָארימענ

 קעװַא טייג ,רעױּפ ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ רע זַא רָאנ ,ןיייֹוַא למיה ןיא ,טייצ

 -עג ןיוש זיא ,ןעזעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ ,קַאװטיל דעד ...וו"ַאא דלַאװ ןיא

 ,רעטעּפש ןוא .דיסח רעוװוָארימענ ַא -- ץרפ זדנוא טלייצרעד ױזַא -- ןבילב

 ףיוא ךיז טבייה רעװָארימענ רעד זַא ,טליײצרעד לָאמ ַא טָאה דיסח ַא ביוא

 ןיוש טגעלפ ,ןירַא למיה ןיא ףיױרַא טילפ רע ןוא ןגרָאמירפ ןדעי טייצ-תוחילס

 .!רעכעה ךָאנ טינ ביוא; :טייהרעליטש ןבעגוצ רָאנ ,ןכַאל טינ קַאװטיל רעד

 רע טקנעדעג ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיפע ןיא טלייצרעד ןעזייר םהרבא יו
 -כרוד עלהשעמ ענערָאװעג טמירַאב עקיזָאד סָאד טָאה ץרּפ ןעו ,תבש םעד
 סע טָאה רע; ,ןײלַא םיא ןוא עירול ףסוי 'רד ,ןענַאזעניד בקעי רַאפ טנעיילעג
 ןענעייל ןייז טימ ןוא גנונָאטַאב רעקרַאטש טימ -- ןעזייר טביירש -- טנעיילעג

 -ַאּפ יד .ןשיטעטַאּפ יוװ ,ןָאט ןשיטסירָאמוה רעמ עלהשעמ (םעד) רעד ןבעגעגוצ
 *טשטיײטעגניירַא ,םידיסח ענייז ,ערעדנַא יד םעד ךָאנ ןיוש ןבָאה טייקשיטעט
 ןופ "טייקשיטסירָאמוהא יד ןײטשרַאפ טכייל ןענעק רימ ןוא ,(226 'ז ,1 דנַאב)
 ַא יו ןבירשעג סע רע טלָאװ .רעכעה ךָאנ טינ בוא ןענעייל םייב ןָאט סעצרּפ
 םעניא טלָאװ ,תודיסח ןוא םידיסח ןריזילַאעדיא וצ זיא ליצ ריא סָאװ ,גנולייצרעד
 -עג זיא הנווכ ןייז רעבָא ,תובהלתה ,סָאטַאּפ עקַאט ןעוועג ןענעייל ןייז ןופ ןָאט
 רעכעה זיא טייקסטוג עכעלשטנעמ זַא ,קנַאדעג םוצ לשמ ַא זדנוא ןבעג וצ ןעוו
 זיא ,ןעוועג ןסיוא זיא רע סָאװ ;טייקמורפ עשילמיה יװ ,(רעכעה ךָאנ טינ ביוא)
 ןרעװ םלענ סניבר םעד ןופ רעדנּוװ רעד טינ זיא רקיע רעד זַא ,זדנוא ןזייוו וצ
 ןייק טינ זיא'ס זַא ,גנורעלקרעד עשיטעילענָאיצַאר סקַאװטיל םעד רָאנ ,טכַאנייג
 טבייה קַאװטיל רעד .טייקסטוג רעכעלשטנעמ ןופ רעדנּוװ ַא רָאנ ,םימשה ןמ סנ
 טרעוו ,םידיסח עלַא יו ,דיסח ןייק רעבָא ,ןיבר רעװָארימענ םעד ןופ ןטלַאה וצ ןָא
 זַא ,ןגָאז יז טרעה רע תעב ןוא ,ןרָאװעג טינ סע זיא ןיילַא ץרּפ יו ױזַא ,טינ רע
 ףיױרַא טילפ ןוא ןגרָאמירּפ ןדעי טייצ-תוחילס ףיוא ךיז טבייה רעווָארימענ רעד
 יז .."רעכעה ךָאנ טינ ביוא; :לכיימש ןליטש ַא טימ וצ רע טיג ,למיה ןפיוא
 ..טייקכעלשטנעמ ןייז ןיא --- רע ,"טייקכעלשטנעמרעביא, סניבר םעד ןיא ןביילג
 ,בוט בל ַא -- םיא רַאפ ,תפומ-לעב ַא ,רעקילײה ַא ,שודק ַא רע זיא ייז רַאפ
 ..קיטע ,רסומ -- םיא ייב ,הנומא סע זיא ייז ייב .תודימ-לעב רעסיורג ַא

 ױזַא ,ןילַא ןצרּפ ייב ךיוא סע זיא ױזַא ,קַאװטיל סעצרפ ייב סע זיא יױזַא
 ךָאנ טינ ביוא ןיא רָאנ טינ ,ךעלהשעמ-שידיסח ענייז עלַא ןיא םיא ייב סע זיא
 סָאד רעבָא ,תודיסח ןופ ןכַאל וצ טרעהעגפיוא רע טָאה קַאװטיל רעד יו .רעכעה
 רָאנ ,תודיסח וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד טינ ןעשעג זיא
 ,רעדָא טריזינַאמוה סע טָאה רע .ךיז וצ תודיסח טרעטנענרעד סטָאה רע לייוו
 ךָאנ טינ בוא ןופ קַאװטיל רעד ןעד זיא סָאװ ...טריזיליכשמ ,טליוװ ריא ביוא

 ןיק טינ בוא ,רעװָארימענ ןפיוא ץרּפ טקוק ןגיוא ענייז טימ סָאװ ,רעכעה
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 עשידיסח סעצרּפ ךס ַא רַאפ ךיז טלָאװ םזילילשמדָאעג ?ןימ םעיינ א ןופ ליכשמ

 ַא ףיױא טרענימרַאפ סָאד ןוא .,םזידיסח-ָאענ רעדייא רעסעב טסַאּפעג תוישעמ
 ןוא לָאמ עלַא זיא ץרפ זַא ,רָאנ טזייוו סָאד .עדרעוו ןוא טרעוו רעייז טינ רָאה
 .ץרפ -- שידיסח ןיא ףךיוא ,םוטעמוא

 "יבשמ עטלַא יד ,טרעיײגרָאפ ענייז וצ ךופיהל טָאה ,ליכשמ רעיינ רעד ,ץוּפ

 ןױש ןעװעג רע זיא וצרעד ,טַאהעג ארומ טינ רעמ ןיוש תודיסח רַאפ ,םיל
 תודיסח ןשטייטסיוא טוװרּפעג רע טָאה .,שינעקנעב רעלַאנָאיצַאנ ןיא טּפַאכעג
 ןיא רָאנ ,ןויטַאגענ ןיא םיליכשמ עקילָאמַא יד יװ טינ רעבָא ,שיטסילַאנָאיצַאו

 רענעגרָאברַאֿפ ַא טגיל סע זַא ,ןזייוו טווורּפעג ,ץרוק ,טָאה רע .ןעניז ןוויטיזָאּפ
 ץכעלָאש רעשיטסימיזעיגילער רעייז רעטנוא זַא ,ןעגנוביולג עשידיסח ןיא לכש

 ,לדנרעק שיטע ןוא שיגָאלָאכיסּפ-לענָאיצַאר ַא ךיז טלַאהַאב

 ךָאנ טינ בוא ןיא רָאנ טינ ,(1900) גרעב ייוצ ןשיווצ ןיא סע ןעעז רימ
 | ,רעכעה

 ירןצ יד ,ךַאז עששידיסיח שיּפיט ַא רַאפ ךיז טנכער גרעב ייוצ ןשיוצ
 ,טייז ןייא ןופ ,תונבר עשידגנתמ -- בר רעקסירב רעד ןענייז סָאד -- גרעב
 -יואנביוא רעד ןוא .רערעדנַא רעד ןופ -- תודיסח -- יבר רעלַאיב רעד ןוא
 ,רענעש זיא ,גרעב יױוצ יד טלָאמ ץרּפ יװ ,תודיסח זַא ,זיא קורדנייא רעקיפ
 זָאעטָאּפַא ןַא ןייז וצ סיוא טעז ךַאז עצנַאג יד .תודגנתמ יװ ,רעכעה ,רעקרַאטש
 ,ןלעפעג זדנוא לָאז סע זַא ,ליוו רע .ןענחַאב ,ןעניײשַאב סע ליװ ץרּפ .תודיסח ןופ

 -סירב רעד זַא ,טליײצרעד טרעװ סע סָאװ טימרעד סיוא ךיז טזָאל השעמ יד
 טינ רעמ ןיוש םידיסח יד רע טָאה ,דגנתמ ַא ןבילבעג זיא רע שטָאכ ,בר רעק
 זיא ,רעכעה ךָאנ טינ בוא ןיא קַאװטיל רעד יוװ ױזַא .רעירפ יװ ,טפדורעג
 טָאה רע ןעוו ,טליקעגּפָא ךיז טָאה טפַאשרענגעק ןייז ,ןרָאװעג רעכייוו רע ךיוא
 רעבָא ..תונעט ענייז טרעהעגסיוא ןוא ןיבר ןשידיסח ןטימ רעטנענ טנעקַאב ךיז
 סָאװ ,יבר רעלַאיב רעד זיא סָאװרַאפ ?תונעט ַא רַאפ ןעװעג סע ןענייז סָאװ
 ?תולג ןטכירּפָא קעװַא ,דימלת ַא סבר רעקסירב םעד ןעוועג רע זיא רעִיר
 טָאה ןעמ, :סָאװרַאפ טָא ?קסירב ןיא ןביײלב טנעקעג טינ רע טָאה סָאװרַאפ
 ..הרות ענעקורט זיא ,טליפעג רעלַאיב רעד טָאה ,הרות יד רָאנ ,הרות טנרעלעג

 ..תונוממ יניד יצ ,בלחו רשב ןופ ,םישנ תולאש ןופ ןיד ַא ,לשמל ,טנרעל ןעמ

 הלאש ַא תרשמ ַא טמוק ,הרות-ןיד ַא ןבָאה ןועמשו ןבואר טמוק !ליווװ רעייֵז
 ןענרעל סָאד עגרה ותואב טגירק -- הלאש ַא טָאה השיא ןַא רעדָא ,ןגערפ
 ,ױזַא רעבָא .טלעװ רעד ףיוא הלשממ ַא טָאה סע ןוא ףיוא סע טבעל ,תויח ַא

 /רעד ,הרות רעד ןופ ףוג רעד טסייה סָאד ,הרות יד זַא ,יבר רעד טליפ ,ייז ןָא
 רע טָאה ,סָאד טינ .קורט זיא ,ףיואנביוא ןופ טגיל סע סָאװ ,סָאד ,הלגינ

 "וובעל ףרַאד הרות !םייח תרות זיא ,טליפעג

 !םייחהו תדה סעסעדיורב ליכשמ םעד טנעילעג ןבָאה לָאז רע יװ ױזַא

 סע ןוא הלבק ןייק טנרעלעג טינ בר רעקסירב םייב טָאה ןעמ לייוו טינ
 -- רתסינ ןיא ,קיזיפַאטעמ ןיא שינעפרעדַאב ןייז ןרָאװעג טקידירפַאב טינ זיא
 רָאנ ,קסירב ןופ קעװַא יבר רעלַאיב רעד זיא ,ץרּפ זדנוא טגָאז ,רַאפרעד טינ
 .,סנטייווצ ,ןוא ןבעל קיצניװ וצ ןעוועג ,סנטשרע ,טרָאד זיא הרות רעד ןיא לייוו
 םעד ךיז טָאה ,"טינ ןעמ טציז ָאד; ...טײקשיטַארקָאטסירַא עקיטסייג ליפוצ
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 םיא טָאה רע ןעוו ,םיא וצ טגָאזעג טָאה בר רעקסירב רעד זַא ,טמולחעג רעלַאיג
 ןופ לכיה םעד ,טנעװ ענעלָאטשירק יד טימ ץַאלַאּפ ןקיטכיל םעד ךרוד טריפעג
 רעטייו ץלַא טייג ןעמ רָאנ ,טינ ןעמ טציז ָאד; -- ,הרות סבר רעקסירב םעד
 ןוא רעסערג זיא לָאז ןייא ןוא; ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא רע ןוא ."רעטייוו ןוא
 ,םעד טימ ָאד טניישעג ןבָאה טנעװ יד ןוא ,ןטייווצ םעד רַאפ ןעוועג רעקיטכיל

 ןייק רָאנ :ןרילָאק ײלרעלַא טימ ָאד ,עכעלטע טימ ָאד ;רילָאק רעדנַא ןַא טימ ָאד
 ,בר רעלַאיב רעד טָאה סָאד טָא .."געוו ןפיוא ןפָארטעג טינ ייז ןבָאה ןשטנעמ
 טָאה בר רעקסירב רעד .ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ ,יבר רעקידרעטעּפש רעד
 יד יצ ,טרַאעג טינ טָאה םיא ,"ץַאלַאּפ, ןייז ןיא ןיײלַא ןייז טנעקעג ןוא טלָאװעג

 טָאה רע :טינ יז ןפרַאד ייז יצ ,הרות ןייז ןפרַאד ,ןשטנעמ יד ,ןבעל סָאד ,טלעוו
 -- טָאה רע .ןבעל ןקיטסייג םענעגייא ןייז ,טלעוו עסיורג ענעגייא ןייז טַאהעג

 סָאדע :"עטייו סָאד וצ עבילק טגָאמרַאפ -- טדערעג ןושל סעשצטינ ףיוא -

 -יטכעמ ַא ןצרפ ייב זיא בר רעקסירב רעד ...ןעגנַאגעגנָא טינ םיא זיא ?עטנעָאנ
 ןַא זיא טלַאטשעג ןייז ;טַארקָאטסירַא רעקיטסייג רעתמא ןַא ,טלַאטשעג עק
 ,טייקכייו טימ לופ ,טרעקרַאפ ,זיא בר רעלַאיב רעד .סָאּפע קיטש ןסָאגעגסױא
 ַא ,טפַאשקנעב עקרַאטש ַא םיא ףיוא ןלַאפעגנָא זיא סע ןוא , ,טייקשיריל טימ
 ןדִיי ןייק טעז ןעמ ,טייקיניילק ַא ,לארשי לכ וצ ,םירבח וצ ,ןדָיי וצ טפַאשקנעב
 סָאד -- בר רעקסירב רעד טכַאמ -- םענייק וצ טינ קנעב, ...?!ךיז רַאפ טינ
 -סירב ןייז לָאמ ַא ךיוא טסעװ וד ...ריד רַאפ ןוא רימ רַאפ רָאנ ,ץַאלַאּפ ַא זיא

 ןָא ךיז טּפַאכעגנָא ןוא ןקָארשרעד רעמ ךָאנ ךיז טָאה יבר רעד ןוא, *!בר רעק
 יו טינ רָאנ !טירבעגּפָא םיא טָאה טנַאװ יד ןוא .ןלַאפוצמוא טינ ,טנַאװ רעד

 יד -- ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- יברק "!טירב זייא יו רָאנ ,טירב רעייפ
 ףענַאד ןופ סיױהַא ךימ טריפ יבר !זייא טושּפ ,לָאטשירק טינ ,זייא ןענייז טנעוו
 "!לארשי לכ טימ ןעמַאזוצ ןייז ליוו ךיא !ךייא טימ ןיילַא ןייז טינ ליוו ךיא

 םוצ טייקטנעָאנ :תודיסה סעצרּפ טסייה סָאד ,סרעלַאיב םעד זיא סָאד טָא
 ,םזינַאמוה ,עבילנשטנעמ רעדָא עביל-סקלָאפ ןוא --- טייקשיריל ,טייקכייוו ,ןבעל

 יד ןענייז ּוו ?הנומא עטפיטרַאפ סניבר םעד זיא ּוװ .,,קיטע ,םזיטַארקָאמעד

 םעד ןופ ?ןטלעװ ענעגרָאברַאפ יד ,תולכיה עשיטסימ יד ןענייז ּוװ ?ןיזרד יזר

 למיה רעד -- ןעגניז עלַא ןוא; ..,טסנוק-טרָאװ ,ליטס ןרָאװעג זיא ןעמעלַא

 ןופ המשנ יד ןוא ,טגניז ןטנורג ןופ דרע יד ןוא ןעגניז םילוגליג יד ,טגניז

 ךָאנ זיא סָאד ...המשנ-טלעוו ,המשנ ,ןוגינ ..."טגניז ץלַא -- טגניז טלעוו רעד

 .יתובהלתה עזעיגילער סרעלַאיב םעד טינ ץלַא

 רָאנ ,עכעלטעג סָאד טינ ןעװעג זיא ,תודיסח ןיא ןעזעג טָאה ץרּפ סָאװ
 ןשידיסח םענופ טייקסיורג עכעלשטנעמ-ןייר יד וליפא ןוא .עכעלשטנעמ סָאד

 ,קוק סעצרּפ ןעוועג זיא סָאד .ללכב טייקסיורג טינ ,טייקסיורג עשיטע זיא ןיבר

 ,תודיסח ןופ קוק רעד טינ

 ןביולג םענופ גנויינַאב רעד ןיא ןגעלעג זיא געוו ןשידיסח ןופ טייקיינ יד

 .טייקכעלנעזרעּפ רעמייהעג ןייז ןופ רעדנּוװ יד ןיא ,קידצ ןופ חוכ ןסיורג ןיא

 ןייז ,תוימינּפ ןייז רעבָא ,גנוגעוװַאב-סקלָאפ ַא ןעוועג ,עקַאט תמא ,זיא תודיסח

 ןכָאנ ,דיחי ןכָאנ שינעקנעב יד ןעוועג זיא ,טכיל טסקינייוװעניא ןייז ,לדנרעק

 ןעועג ןיא סָאד .רעזיילסיוא ןכָאנ ,רעריפ ןזעיגילער ןכָאנ ,ןשטנעמ ןסיורג
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 רעקיצניא רעד ןופ טלוק ןטימ ליפעגיללכ ןפיט ןופ גנוקינייארַאפ ענדָאמ ַא

 ,יבר רעד ןענַאטשעג ןזיא גנוקינייארַאפ רעד ןופ רעטנעצ ןיא .,טייקכעלנעזרעּפ
 דיישרעטנוא ןַא זיא קידצ ןשידיסה םעד ןוא דיסח םעד ןשיווצ ,דיסח רעד טיִנ
 -- קידצ רעד ,קידצ ןיא טביילג דיסח רעד .הגרדמ ןיא רָאנ טינ ,ּפיט ןיא
 ךיז ןיא ךיז טפיטרַאפ רע ,ןײלַא ךיז ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רע ,ןײלַא ךיז ןיא

 ,תודדובתה טעװַארּפ ,תולג ּפָא טכיר רע .ןײלַא ךיז טמוקלופרַאפ רע ,ןיילַא

 רע טרעװו טשרע ךָאנרעד ,רעײג ַא רעַירפ זיא רע ,הלגתנ טרעװו רע רעדייא
 ןטימ ךיז טפעהַאב רע רעדייא ,טָאג וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טכוז רע .רעריפ ַא
 ןטפיטרַאפ ַא טימ שטנעמ ַא ץלַא יו רעמ ןוא ץלַא יו רעירפ זיא רע .,קלָאפ

 םיא ליװ סע רע .2טָאג ןופ רוכיש, זיא רע .ןייזטסוװַאב-ןיילַא ןזעיגילער
 וצ רָאנ טינ ,ןיילַא ךיז וצ ןוא ךרבתי םשה וצ גנוָיצַאב ןייז ןענעק זומ ,ןענעק
 -- בר רעקסירב רעד ,דגנתמ רעד דָארג זיא גרעב ייווצ ןשיווצ ןיא ...ןשטנעמ
 ,טלעוו רעקיטסייג רענעגייא ןייז ןיא טבעל ןוא ןיילַא ךיז ןיא טביילג סָאװ ,רעד
 ץַאלַאּפ ַא ןיא סָאד -- בר רעקסירב רעד טכַאמ -- םענייק וצ טינ טקנעב;
 ךָאנ ןעקנעב ןייא ןיא טלַאה בר רעלַאיב רעד ."ריד רַאפ ןוא רימ רַאפ רָאנ
 טָאה סָאװ ,יבר ,רימ טגָאז ןוא; :בר רעקסירב םוצ ןהנעט ןייא ןיא ,ערעדנַא
 ןרַאפ ,הכאלמ-לעב ןרַאפ ,בצק ןרַאפ ,רעקעה-ץלָאה ןרַאפ ,לארשי ללכ ןרַאפ ריא
 -טינ רַאפ ריא טָאה ,יבר ,סָאװ ?ןדַיי ןקידניז ַא רַאפ -- טרפב ?ןדִיי ןטסָארּפ
 קחצי יול יבר ַא ןופ סעּפע ָאד סיוועג זיא ןיבר רעלַאיב סעצרּפ ןיא ??םידמול
 ,רעדַאיל ַא ןופ ,רעװַאלסַארב ןמחנ בר ַא ןופ קינייװ רעייז רעבָא ,רעוועשטידרעב
 ןיא ..םוקמה תבהא -- רעמ רעבָא ,לארשי תבהא ןעװועג ךיוא זיא ייז ייב
 תבהא רעמ ָאד זיא גרעב יױוצ ןשיווצ ןיא וליפא ןוא רעכעה ךָאנ טינ בוא
 ,עלעטלעּפש ןיילק ַא ןצרּפ רַאפ טנפעעג ָאד טָאה תודיסח זַא ,טניימ סָאד ,לארשי

 ..רעיוט עמייהעג סָאד טינ

 יו ױזַא טָאה רע .טנגונַאב טינ ןכַאז ייוצ יד טימ רעבָא ךיז טָאה ץרּפ
 טייקכעלשטנעמ סרעלַאיב םעד ןוא טיקסטוג סרעווָארימענ םעד זַא ,טליפעג
 ,טסּוװעג טָאה רע .עלעטניּפ סָאד טינ ןוא --- תודיסח ןיא עלעטניּפ ןייא רָאנ זיא
 ,רַאטרעד טינ סע זיא ,ןשטנעמ ןטסָארּפ ןופ ןעמָאנ ןיא טדער תודיסח בוא זַא
 סָאװ ,רעד ךיוא זַא ,טבױלג סע לייוו רָאנ ,םיא וצ ּפָארַא ךיז טזָאל סע לייוו

 ןקיטסיײג ןיא הגרדמ רעכיוה ַא וצ זיב ןבייהפיוא ךיז ןעק ,ןענרעל טינ ןעק
 עלַא ןופ דָיי רעד טינ זיא רקיע רעד .הגרדמ עכיוה יד זיא רקיע רעד .ןבעל
 .."דיי רעקידהריתי-המשנ ,רעקידבוט-םוי-תבש; רעד רָאנ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ געט

 ?תודיסח ןופ הריתי-המשנ יד ,טייקידבוט-םוי-תבש יד טגיל סָאװ ןיא

 ,ךַאז רעשידיסח רעטירד ַא ןיא רימ ןעניפעג עגַארּפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא
 החמשהש/ זיא סָאד ,1900 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ץרּפ סָאװ
 ,תודיסח ןקידבוט-םויתבש םענופ סעּפע ןיוש ןַארַאפ סיוועג זיא ָאד ,"ונועמב
 ןוא ןביולג רעשידיסח ןבעגעג זדנוא טרעוװ ָאד .שידיסח זיולב טינ זיא סָאד
 ָאד טזָאל ץרּפ .תומימת עמורפ ןייז ךיוא ,עיגָאלָאכיסּפ עגולק ןייז זיולב טינ
 ;לּפעקרעטנוא ןַא עקַאט סע טָאה שיערבעה ןיא) ןיילַא דיסח םעד ןדייר תמאב
 ,דייר סדיסח םעניא ןײרַא טינ טעמכ ךיז טשימ רעטכיד רעד .("םידיסח תחיש;ג
 "ילייה יד ריא ןיא ךיז טליפ סע :הרות ,עשיצרּפ טינ ,עשידיסח עקַאט סע זיא
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 רעד טגָאז -- רימ, ..."הכרב ןכַאמ; ױזַא םתט ןופ טינ ,הכרב ַא ןכַאמ ןופ טייק
 רעייז ןיא זיא ,הכרב ןייק טינ ןכַאמ ייז ,"ןעקנירט ייז ןוא ןעקנירט --- דיסח
 טגָאז -- הקשמ רעד רעביא רעבָא ןעמ טכַאמ, ..הכרב ןייק ָאטינ ןעקנירט
 ךיז טדער ָאד ,"ןקתמ יז ןעמ זיא ,הווצמ םשל יז ןעמ טקנירט ,הכרב ַא -- רע
 ,הנומא ןגעװו טסייה סָאד ,םיבוט םישעמ ןגעוו רָאנ טינ ,תווצמ ןגעוו שוריפב
 םישעמ ןוא תווצמ ןיא ,הרות רעד ןיא טקעטש החמש; ..קיטע ןגעוו רָאנ טינ
 ןפ הקיני ַא טָאה סָאװ ,םעד םעלַא ןיא -- םיקידצ ןופ תומשנ ןיא ,םיבוט
 יד זיא סָאד טָא -- טרָאד ןופ הקיני יד ."דובכה אסכ ןופ ץנַאלג' ןופ --- טרָאד
 .ןענַאד ןופ זיא שידיסח .שידיסזז ןופ טינ רעבָא ,תודיסח ןופ הקיני עתמא
 עטסקינייוועניא יד ,ןרעיוט יד טנפעעג ןצרּפ רַאפ ךיז ןנָאה ונועמב החמשהש ןיא
 ריא ןטכױלעגנגעקטנַא זדנוא טָאװ עגר ַא ףיוא ןוא -- תודיסח ןופ ןרעיוט
 ןטימ השעמ רעד טימ סיוא ךיז טזָאל גָאלָאנָאמ סדיסח םעד .טכיל 'קיאָאד-טינ
 טָאה טלעװ רעד ןופ ןגינעגרַאפ םוש ןייק ,הזה-םלוע ןימ ןייק סָאװ ,ךלמ-ןב

 טשרע ךיז רע טָאה טכַאלעצ .תובצע יד ןבײרטסױרַא טנעקעג טינ םיא ןופ
 ןרָאװעג ,ןטרָאג סכלמ-ןב םעד ייברַאפ ןעגנַאגעג זיא קידצ ַא ןעוו ,טלָאמעד
 ןסקַאװעג טרָאד זיא סָאװ ,לּפע ןַא ףיוא הכרב ַא טכַאמעג טָאה ןוא קירעגנוה
 ,ףושיכ רעד ןדנּוװשרַאפ ,הרוחש הרמ יד ּפָארַא ץלַא ןופ, זיא טלָאמעד טשרע
 | .."החמש אלמ ןרָאװעג זיא ץלַא

 טזָאלעג טָאה ץרּפ ןעװ ,לַאפ רענעטלעז ַא רעייז ,רענעטלעז ַא זיא סָאד

 .תודיסח ןופ ,ןָאט ַא רָאנ טינ ,ןוגינ ןלופ ַא ,ןוגינ ַא שידיסח ןייז ןיא ןרעה זדנוא

 ןשידיסח ןיא ןָאטעג -- הגרדמ רערעקירעדינ ַא לסיב ַא ףיוא -- סע טָאה רע

 "עג רע טָאה סָאד .םידיסח תנשימ ןיא ךיוא לייט םוצ ,(1906) הרות גָאלָאנָאמ

 סעומש ַא ןיא ךיוא -- ןכַאז-שידיטח עכעלטנייוועג ענייז ןיא ,ןעמַאנסױא טכַאמ

 ."רעד עטסכיירטסייג יד ןֹופ םענייא -- ,(1901) ("ןוגינ ַא ןופ לוגליג ןיא ,(1900)

 ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןעייסע עשירעלייצ

 -ָארּפמיא עשילָאבמיס-ךעלדליב עכעלרעדנּוװ יד טָא ןופ ,תוישעמ סעקנמחנ 'ר

 תונויער ערעייז טיול ייס ,ליטס ןוא ךַארּפש רעייז טיול ייס סָאװ ,סעיצַאזיוו

 יד ןופ לייט ןסיורג ַא ןיא :ןענמחנ 'ר רַאפ יו ,רעמ ךס ַא ןצרּפ רַאפ ךיז ייז ןסַאּפ

 ערעפסָאמטַא יד ןוא חסונ םעד טצונַאב ץרּפ טָאה --- דמלמ ןנחוי ןופ ךעלהשעמ

 "ייא ענייז ןופ םָארטש ןקיטעּפמיא םעניא ןייגליווװ ךיז ןזָאל וצ ידכ ,תודיסח ןופ

 רעמיטניא סעצרּפ ,יקסינַא .ש יװ טָא ...סעיצַאיצָאסַא-ןעיידיא ןוא ןעיידיא ענעג

 :ןפַאש ןשידיסח רעדָא ןכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ ןופ סעצָארּפ םעד טרעדליש ,דניירפ

 טגעלפ ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו --- יקסנַא טלייצרעד --- לָאמ סעדעיג

 ךיא געלפ לָאמ טפָא .תוישעמ עשידיסח םיא ןלייצרעד יןצעזרעדינַא' ךימ ץרּפ

 טָאה רע .רערעדנַא רעד ךָאנ השעמ ןייא םיא ןלייצרעד ןוא ןציז גנַאל ןהעש

 -געמ יד טַאהעג ךיא בָאה ייברעד .ןקיטעזנָא ךיז טנעקעג טינ ןוא -- טרעהעגוצ

 ,ענייז ןעגנולייצרעד ערעדנַא ךס ַא רַאפ יוװ ,ןוגינ ַא ןופ לוגליג ַא רַאפ ףָאטש (+*

 ןיא גנולייצרעד יד טכעלטנפערַאֿפ טָאה ץרפ ןעװ ןוא ,ןָאזעניד ןבעגעג ןצרּפ טָאה

 "זיוה ַא לגיצ ענייד ןופ, טפירשוצ רעד טימ טעמדיוװעג םיא יז רע טָאה ,(1901) "דוי

 ןיא ןיװעל ןַאמּפיל ךיוא .237 'ז ,1 דנַאב ןבעל ןײמ ןופ ןדָאזיּפע ,ןעזייר םהרבא)

 .(64 'ז ,1915 ײמ--לירּפַא ,ענליו ,טלעװ עשידיי
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 ָאד ןצרּפ ןופ טעברַא עשירעפעש יד רָאפ טמוק סע יװ ,ןעזוצוצ טייקכעל
 ,ןעמונעגפיוא ןיוש יז ץרּפ טָאה ,טלייצרעד השעמ יד ךָאנ בָאה ךיא תעב ,אפוג
 ןבעגעגוצ ,ןכירטש עשירעלטסניק-טינ יד ריא ןופ ןפרָאװעגסױרַא ,טרילימיסַא
 ןייק ךָאנ בָאה ךיא ןוא .השעמ רעדנַא ןַא ןופ םיטרּפ טימ ןדנובעגנעמַאזוצ ,עיינ
 ענעגייא יד טליײצרעד רימ ןיוש טָאה ץרּפ יװ ,ןקידנע וצ טאהעג טינ טייצ
 -עג זיא עכלעוו ,עטכישעג רעכעלמיטסקלַאפ ַא ןיא עטעברַאעגרעביא ןַא השעמ
 רָאנ א ןופ טנַאילירב רענעפילשעג ַא יו ,חסונ ןטשרע םעד ןופ טייוו יוזַא ןעוו
 השעמ אזא ענייא ויא ןגרָאמ ףיוא .לדנייטש-ןטנַאילירב םענעבָארגעגסיױא סָאװ
 ;גנומדיו רעד טימ טקורדעג םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ןבירשעגנַא ןעוועג ןיוש
 ."רעלמַאז םעד ,ןיקסדנַא,

 עשינָאלַאיד ןוא עשיגָאלָאנָאמ ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא רָאנ טינ ןוא

 -- ןבעג טלָאוװעג זדנוא ץרּפ טָאה שידיסח ןעמָאנ םענײמעגלַא ןרעטנוא ?ןטכישעג,
 .רעדָא עשילַאבמיסי-שירעלטסניק ענעגייא ענייז רָאנ ,תודיסח טינ -- ןבעגעג ןוא
 -- שידיסח ןופ ליטס םעניא ןוא ןעמָאנ ןרעטנוא סעיצַאזיװָארּפמיא עשיטסילאער
 -- ?עמַארד-עילימַאפ רעשידיסח; רעטמירַאב ןייז ןיא ךיוא ןָאטעג סָאד טָאה רע
 | ,(1907) טייק ענעדלָאג יד

 -קידנריטלָאװער רעדָא ןקידנריטלָאװער-קילײה םעד סױרַא טרָאד טריפ רע
 המלש 'ר ,רעקצָאק עלעדנעמ 'ר זיא ּפיטָאטָארּפ ןייז סָאװ ,המלש 'ר ,ןיבר ןקילייה
 רעלַאיב םוצ יװ ,בר רעקסירב םוצ רעטנעענ ,ךָאנ רעטקַארַאכ ןייז ךָאנ ,זיא
 רעלַאיב רעד יוװ ,ןדִיי םלוע ןכָאנ טינ טקנעב רע .גרעב ייױוצ ןשיווצ ןופ ןיבר
 זיא ,םיא םורַא סָאװ ,םלוע רעד .תומלוע ערעדנַא ןיא רָאג טבעווש רע ,יבר
 יד .ןעלעדנעמ 'ר רעקצַאק םעד ןעוועג דמערפ זיא רע יװ יױזַא ,דמערפ םיא
 ,ענעּפמורשעגניײיא ..ךעלעלדיי עניילק ,עניילק, ןענייז ןגיוא ענייז ןיא םידיסח
 ..ךעלהמשנ ענעריורפעג ..קידצ םייב ןָא ןּפַאלק ,ןעמוק ...ךעלעדִיי עקניניילק

 !וקנופ ַא :ךעלעטנעה יד סיוא ןלעטש ...ייז ןעמוק דימת רנ םוצ ...ךעלעצרעה

 ליו רעדעי ןוא !טייז רענעי ןופ קנוװ א ,סנ ַא ,..לתפומ ַא ,עלהבדנ ַא !קנופ ַא
 ןהמלש 'ר .."טניזעגזיוה ןגייא רַאפ ,דניק ןוא בייוו ןגייא ןוא ךיז רַאפ ,ךיז רַאפ
 רעירט םעד ךיז ןיא טגָארט רע ,ךעלהגאד עניילק ערעייז ּפָאק ןיא טינ ןגיל

 ..טלעוו רעד ןופ

 !טלעו א ,ןייא הרוחש הרמ ןיא טקניז טלעוו א

 ןייּפ; ריא ןופ ,טײקידעכָאװ ריא ןופ ,טעמוא ןופ ןזיילסיוא יז ליוו רע ןוא

 קירוצ ךיז לָאז טלעװ יד ,תבש קיבייא ןייז לָאז סע ,ליו רע ."קערש ןוא

 ,טָאג וצ ,טכיל ןופ לַאװק םוצ ,רוקמ ריא וצ ןרעקמוא

 ,םיא וצ ,םיא וצ
 ןיג רימ ןלעװ קידנצנאט ןוא קידנעגניז
 !םיא וצ

 ןָא יִבֹר ַא זיא המלש 'ר .טינ סע ןעייטשרַאפ ייז ,ךיז ןקערש םידיסח יד

 ןייז לָאז סָאװ ,ןיבר אזַא ןבָאה ןפרַאד (ןטייצ עלַא ןופ) םידיסח .םידיסח

 ןופ זיא המלש 'ר .ייז וצ דמערפ טינ ,ייז ןופ טייו טינ רעבָא ,ייז ןופ רעכעה

 ,דמערפ ייז זיא רע ,טייוו ייז
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 ַא רַאפ ,ןוז סהמלש ,ןסחנּפ ,יאבג רעד ,לארשי ,רעיײטשרָאפ רעייז טכַאמ

 | יז רַאפ טגרָאז רע ,טנעָאנ ייז זיא רע .ןיבר

 ,ךָאװ ןרעװ טינ לָאז סע ,הלדבה ןייק ןכַאמ טלָאװעג טינ טָאה המלש

 יבר רעד זיא סחנּפ ."!ןדִיי ,ךָאװ טוג? :טגָאז לארשי ןוא ,הלדבה סחנּפ טכַאמ

 טגָאױט רע .ןשטנעמ ןקידתבש םעד טכוז רעבָא המלש .םלוע ןקידעכָאװ ןופ

 .תבש ןקיביײא ןכָאנ ,גנוזיילסיוא ךָאנ טּפַאשקנעב יד ךיז ןיא

 -רעביא סָאד ןבעג טלָאװעג זדנוא ץרּפ טָאה טלַאטשעג סהמלש 'ר ןיא

 .תודיסח ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עשירענָאיצולָאװער-קיטסײג סָאד ,עכעלשטנעמ

 ךיוא רעבָא טָאה רע .גרעב ייוצ ןשיווצ ןיא יװ ,רעפיט ָאד ןבָארגעג טָאה רע

 רעד וצ ךיז ןביוהרעד טינ ןוא --שינעפיט רעד וצ זיב ןנָארגרעד טינ ָאד

 רָאנ קורדסיוא ןַא ןענופעג ָאד טָאה רע .ןביולג-חישמ ןשידיסח םענופ --- ךיוה

 טפַאשקנעב רענעגייא ןייז רַאפ ,ױעקיטכיר .,רעדָא ןביולג םענעגייא ןייז רַאפ

 -עג עקידעבעל ַאזַא טינ ,יבר רעשידיסח ַא יװ ,זיא המלש 'ר ...(*ןביולג ךָאנ

 המלש 'ר .רעװָארימענ רעד רעדָא יבר רעלַאיב רעד זיא סע יװ ,טלַאטש

 ,םיא ןרעה רימ .גנומיטש עטרעּפרעקרַאפ ַא ,קיריל קיטש ַא לַאפ ןטסעב ןיא זיא

 ןעײרפַאב טינ ךיז רימ ןענעק ,םיא ןרעה רימ זַא ןוא .טינ םיא ןעעז רימ

 דיי רעטוג רעד טינ .ץרּפ ץרַאה ןייז סיוא טסיג סָאד זַא קורדנייא םעד ןופ

 ריש ,רוהט שיש ןבא ,דובכה אסכ ,הניכש :רעטרעוו יד טנַאמרעד רע .המלש 'ר

 טינ ָאד ןבָאה יז רעבָא .רעטרעװ עשידיסח ץלַא ןענייז סָאד -- םירישה

 יז יװ ,ךעלריטַאנ ױזַא טינ ,לַאער ױזַא טינ ָאד ןענייז ייז .גנַאלק ןטכע רעייז

 סע טליפ ןעמ .עיזעָאּפ --- ָאד ןענייז ייז ;רעװַאלסַארב ןמחנ יבר ַא ייב ןענייז

 -רַאפ ,רעטלַא סהמלש 'ר ןופ קורדנייא-עז רעד ּוװ ,עניב רעד ףיוא טּפיוהרעד

 -ָאמ טינ רעיש ענייז ןופ קורדנייא-רעה ןטימ טינ טמיטש טלַאטשעג רעקיטייצ

 ,רַאפרעד סע זיא ,זדנוא רַאפ טיוט טינ ןענייז ייז ביוא .תונווכ ןוא דייר ענרעד

 ליומ סעצרפ ןיא .ןצרּפ ףיוא ןהמלש רימ ןטייברַאפ עיזַאטנַאפ רעזדנוא ןיא סָאוװו

 זיו ,דייר ענױזַא ךעלדנעטשרַאפ ןוא קידתמא ןעגנילק

 !םיא וצ

 טלעוו יד ןרעוו לָאז בורח
 -- רימ ןוא

 ,עקידתבש רימ
 ,עקידבוטימוי רימ

 ןדיי עקידהריתי המשנ רימ

 ..ןייג תוברוח עריא רעניא ןלעוו

 -גײרַא רעפיט טלָאװעג טָאה ץרּפ ןעוו זַא ,טניימ סע ?ץלַא סָאד טניימ סָאװ

 טינ ,רענעגייא ןייז ןיא טקוקעגניײרַא רע טָאה ,תודיסח ןופ המשנ רעד ןיא ןקוק

 טצונעג חסונ ןשידיסח ,רעטרעװו עשידיסח טָאה רע .המׂשנ רעשידיסח רעד ןיא

 ,ןשיערבעה ,ןטשרע ריא ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ טייהנגעלעג עקיסַאּפ ַא זיא ָאד (*

 ַא ןעװעג ףוס ןזיב בייהנָא ןופ טײק ענעדלָאג יד זיא (1903 ,קידצ תיב ןברוח) 'חסונ

 זיא המלש 'ר .גנולפייווצרַאפ ןוא לפייווצ ןופ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,ןביולג ןופ טינ עמַארד

 ,גָאגַאמעד רעבלַאה רעד ,לארשי ןעמונרַאפ ןבָאה טרָאטּפױה םעד :ןעװעג טינ ךָאנ טרָאד

 .רעלפייווצ רעד ,ןנהוי ןוא
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 -ַאיצולָאװער-שיטנַאמָאר שנעגייא ענייז ואפ .טלעוװ-ןעיידיא רענעגייא ןייז רַאפ
 .ןעגנומיטש ערענ

 .טרעקרַאפ ,זיא'ס ;ןורסח ןייק טינ ,טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ןופ ,זיא סָאד
 "עג ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,ןייז טינ רעטכיד ַא רַאפ ןעק ףָאטש יװ רעמ .הלעמ ַא
 ןייק טינ זיא רש ,רעטכיד רענרעדָאמ ַא זיא ץרּפ ןוא .טליפעג רעדָא טכַארט
 טוװרּפעג ןרָאיא עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה רע ןעוו .תודיסח ןופ גָאלָאעדיא
 תוישעמ עשידיסח ןפַאש יינ'ס ןופ טינ ,ןלייצרעדרעביא טושּפ ,ןלייצרעדרעביא

 -עג עכעלמיטסקלָאפ ךוב םעד ןופ םשור ןסיורג םעד ךָאנ ןעװעג זיא סָאד)
 -רַאנגײא עדעי יוװ ,תודיסח .וטפיוא רעּפַאנק ַא ןיוש ןעוװעג סע זיא ,(ןטכיש
 .ןרָאװעג ןריובעג זיא יז רעכלעוו ןיא ,םערָאפ רעד ןיא טוג זיא ,גנופַאש עקיט
 ,ןטלַאה ךיז לָאז *ןייוו, רעד זַא ,ןייז טלָאמעג טינ ןעק ,*סָאפ, סָאד ןעמ טכערבעצ

 הרות רעייז ןגָאזרעביא לָאז ןעמ זַא ,ןייז דיּפקמ קרַאטש ןגעלפ םייבר עשידיסח
 -עגפיֹוא זיא סע .גנורעדנע רעטסדנימ רעד ןָא ,תואב תוא ,טרָאװ ןיא טרָאװ
 עכעלרעדנוװ ַא טאהעג ןבָאה סָאװ ,םירזוח ןופ עיצוטיטסניא עצנַאג ַא ןעמוק
 ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד ;טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ץלַא ןעקנעדעג וצ טייקיעפ
 ,טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה ט"שעב רעד .קינייוװנסיוא ףיוא עיפַארגָאנעטס
 -רַאפ יז טעוװו ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןביירזערַאפ הרות ןייז לָאז ןעמ זַא
 טָאה רע סָאװ ,ןבירשרַאפ שטנעמ ַא טָאה ,טלייצרעד טרעוװ ,לָאמ ןייא ,ןזיירג
 ַא ןיא ןסיו סט"שעב םעד ןָא ןָאטעג סע טָאה רע .בוט םש לעב ןופ טרעהעג
 דש א יװ ,ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ט"שעב רעד טָאה םורַא טייצ רעצרוק
 טָאה -- "?רפס ַא רַאפ סָאד וטסטלַאה סָאװע .טנַאה ןיא רפס א טימ ןעגנַאגעג זיא
 -טנעעג רענעי םיא טָאה -- ?רפס ןייד זיא סָאד; .ןטוגטשינ םעד טגערפעג רע
 ,הרות ןייז ןבירשראפ טָאה רעצעמע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ט"שעב רעד ...טרעפ
 ,טביירשרַאפ ךייא ןופ רעו, :טגערפעג ןוא םידיסח ענייז ןבילקעגפיונוצ רע טָאה
 -רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןזיוועג ןוא ןעוועג הדומ ךיז טָאה רענייא *?גָאז ךיא סָאװ
 םעד ןיא ןיא סע, :טגָאזעג ןוא טקוקעגרעביא סע טָאה ט"שעב רעד .ןבירש
 רעטסָארּפ ַא טינ ..?טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ טרָאװ קיצנייא ןייק ָאטינ
 טָאה ץרּפ ןעוו .הרות סט"שעב םעד ןביירשרַאפ ןעק רעטכיד ַא טינ ןוא שטנעמ
 ןײלַא ןעועג זיא רע ..ןבירשעג הרות ענעגייא ןייז רע טָאה ,שידיסח ןפַאשעג
 .."רזוח? ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,יבר ַא

 ןיא יבר ַא ןײלַא זיא רע ,טייק רענעדלַאג רעד ןיא יבר ַא ןיײלַא זיא רע
 ןייז ,םידיסח תנשימ יװ ,ךַאז ַאזַא ןיא וליפא סע זיא רע ,ךעלהזעעמ סעקנמחנ 'ר

 -נַא ץעגרע יװ רעטנענ רע זיא טרָאד שטָאכ ,גנולייצרעד רלשידיסח רעטשרע |

 םעד ,עדנעגעל ַא טיול ,ןטלַאהַאב ןגיל סע ּוװ ,ןייטש םוצ ןעגנַאגעגוצ וו שרעד

 ךיוא לייט םוצ ןוא) םידיסח תנשימ ןיא טנעקַאב זדנוא טָאה רע .םיכתכ סט"שעב

 ןלַאיצָאס:שיטסינַאמוה ןטימ טינ ,(וגינ ַא ןופ לוגליג א ןיא ןוא םילבוקמ ןיא

 רעמ ַא טימ רָאנ ,תודיסח ןופ טנעמעלע ןשיחישמ-ךעלשטנעמרעביא ןטימ טינ ןוא

 -רעּפ סָאד ףיונוצ ךיז ןסיג סע וו ,ערעפס ַא -- ערעפס רעשידיסח רעמיטניא
 -- עשימסָאק סָאד ןוא עכעלשטנעמ סָאד ,עכעלנעזרעּפרעביא סָאד ןוא עכעלנעז

 זדנוא ראפ טנפעעג טָאה רע .ןוגינ ןופ ,קיזומ 'ןופ ,גנַאזעג ןופ ערעפס רעד טימ

 .ןבעל-המשנ ןשידימח ןופ ןלַאװק עטסכעלרעדנוװ ןוא עטסקידעבעל יד ןופ ענייא
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 דיסח ַא טוָאלעג טָאה רע ןעוו ,ןושל ןשידיסח ןתמא ןפיוא טעמכ טדערעג טָאה רע
 לַאמ ןייא (ווָארימענ ןופ ר"ומדא רעד) רע טָאה ,"הלגמ ןיב ךיא... :ןלייצרעד
 שממ עקַאט טלַארטשעג םיא ןבָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןגיוא יד ןוא ,ןפורעגסיוא
 רמז א רָאנ ,רעמ טינ זיא טלעוװ עצנַאג יד זַא ,הלגמ ןיב ךיא; --- הניכשה ויזמ
 !ביול ןייז ןעגניז ןוא םיררושמ ןענייז עלַא !אוה ךורב שודקה רַאפ ץנַאט ַא ןוא
 לוק ַא זיא השודקה הרות רעד ןופ תוא רעדעי ןוא ררושמ ַא זיא דַיי רעדעי
 המשנ עדעי םורָאװ ,הניגנ לוק ַא ךיוא זיא ףוג ןדעי ןיא המשנ עדעי ןוא ,הניגנ
 השודקה הרות יד ןענייז ןעמַאזוצ תומשנ צלַא ,השודקה הרות רעד ןופ תוא ןַא זיא
 ןיא "!אוח ךורב שודקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל רמז ַא ןענייז עדייב ןוא ןצנַאג ןיא
 רָאנ טינ ,קיטסימ רעד ףיױא זמר ַא רימ ןבָאה ןלעטש עכעלנע ןיא ןוא רעד
 ןפוא:קורדסיוא רעד רָאנ זיא ָאד ךיוא רעבָא .תודיסח ןופ קיטע רעד ףיוא
 -ַאר-שיגָאלָאכיסּפ ָאד ךיוא זיא ךות רעד ;זעיגילעד-שיטסימ ןוא לענָאיצַארריא
 ןוא ןרעדָאמ וצ ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג זיא ץרּפ .,.לענָאיצ
 קיטשרוד לָאז רע זַא ,שיטסילַאנָאיצַאר-שיליכשמ וצ ןעוועג זיא גנויצרעד ןייז
 -ייה יד ןיא ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,לַאװק ןעמייהעג םוצ ,לַאװק םוצ ןלַאפוצ ןענעק
 טינ רעבָא זיא סע ,רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג זיא רע .תודיסח ןופ רענטרעג עקיל

 טינ ,טגָאזעג יװ ,רע טָאה רַאפרעד ,םזיציטסימ ןּפָארט ןייא ןייק םיא ןיא ןעוועג |
 טצרּפרַאפ קרעװ ענייז ןיא זיא תודיסח ,טרעקרַאפ רָאנ ,דיסח ןייק ןרעו טנעקעג
 .שידיסח ןרָאװעג זיא תודיסח ,ןרָאװעג-

 -ַאיב ןופ רעדָא רעװָארימענ ןופ טלעװ יד ןעוו ,ןעועג סע טלָאװ תודיסח
 ,טלעוו ןייז ןרָאװעג טינ זיא יז רעבָא ,טלעוו ןייז ןרָאװעג טלָאװ ןיבר רעל
 ןבָאה ןגיוא יד ,טקוקעגניירַא זיולב ריא ןיא טָאה רע ,ריא ןיא ןיירַא טינ זיא רע
 רעטכירעגמוא ןוא טייקירעגיינ ןופ -- ךָאנ רעמ רעבָא ,תולעּפתה ןופ טנערבעג
 ,..גנורעדנּווורַאפ

 ןופ םישעמ טעכעלרעדנוװ יד ףיוא טינ ךיז טרעדנּוװ דיסח רעתמא רעד
 קַאװטיל-בלַאה ןוא קַאװטיל רעד ,דיסח ןייק טינ עבטב זיא סָאװ ,רעד רָאנ ;ןיבר

 סעּפע ןגיוא עטלַאק ענייז רַאפ ךיז טקעלּפטנַא גנילצולּפ ןעוו ,טשודיחרַאפ טרעוו
 יױזַא טינ לָאמ ןייק ךיוא זיא דיסח רעתמא רעד ...דוגרפה ירוחאמ זיא סָאװ |

 רע .ןעגנולייצרעד ןוא ןגָאלַאיד ,ןגָאלָאנָאמ סעצרּפ ןיא זיא רע יו ,קיניזטסוװואב
 -ולח עפיט ןוא עלעדייא יד ןיא ,םיקולח יד ןיא ןצרּפ ייב ךיז טלבירג ןוא טוט
 טוט דלסח רעתמא רעד .טלעװ רעשידיסח-טינ ןוא רעשידיסח רעד ןשיווצ םיק
 יזַא ,הרות סניבר םעד רעביא טגָאז רע ,רעקיטכיר ,הרות טגָאז רע .טינ סָאד
 ,םעד ןגעוו טינ ךיז טנרקח רע רעבָא ,סניבר םעד םינוגינ יד רעביא טגָאז רע יו
 ןיק טינ ,עשידגנתמ עדייב ןענייז ןשרד רעד ןוא ןרקח רעד :טינ טנשרד רע
 ,ןשרד לקיטש ַא ןוא ןרקח לקיטש ַא דיסח רעד זיא ןצרּפ ייב ביוא ,ןּפיט ,עשידיסח
 סָאװ ,עירָאעט ןימ ַא ,הרות ַא יו רעמ טינ םיא רַאפ זיא תודיסח לייוו ,סע זיא
 זיא'ס .עיִרָאעט ענעגייא ןייז טינ ךָאד זיא ןוא רענעגייא ןייז וצ טנעָאנ זיא
 . ךרד רַאפ ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא ןַא טימ ,טירט עליטש טימ ןיירַא טייג רע ,שדקמ ַא

 ,החנה רעד וצ םוא ךיז ןרעק רימ ןוא ...טרָא קילייה ןייז טינ ךָאד זיא סע .ץרא
 ןוא ןצױּפ ןגעוו רָאנ ,תודיסח ןוא ןצרּפ ןגעוו טינ ןדייר וצ רעקיטכיר זיא סע זַא
 .תוישעמ עשידיסח ענייז ןיא אקווד טינ טכייל ןוא טנערב עידיסח רעבָא .שידיסח
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 טסילַאנָאיצַאר רעשיטע רעד ,ליכשמ רעד ךיוא טרָאװ סָאד טָאה ייז ןיא דָארג

 .(גרעב יױוצ ןשיווצ) בר רעקסירב רעד ,דגנתמ רעד ךיוא ,(רעכעה ךָאנ טינ ביוא)
 ןייז ןקיטסייג ןייז ןיא;) טייקטריטלַאזקע ןוא טייקנביוהעג סעצרּפ זיא שידיסח

 -ָאו רעכעלגעטיגָאט ןופ עגר םוש ןייק --- ווָאלָאקַאס טגָאז -- ןעוועג טינ זיא

 -- תוישעמ ןופ שובל םעד ןיא הרות ןדיילקנָא סעצרּפ זיא שידיסח ,("טייקידעכ

 "ער סעצרּפ זיא שידיסח .רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר ןופ ,ט"שעב ןופ רעגייטש ןפיוא

 ןעז טינ סעצרפ זיא שידיסח .חסונ ןטרעװילגרַאפ ןוא ןטלעטשעגנייא ןגעק טלָאװ

 רעד ןוא .טייז ןייא ןופ ,"תומשנ עמוטש; יד ןופ טלוק םעד ןשיוװצ הריתס ןייק

 םעידיסח .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טייקכעלנעזרעפ רעסיורג רעד ןופ גנורערַאפ

 ןקוקנײרַא סעצרפ זיא םשידיסח ,ןביולג ןופ טכַאמ רעד ןיא ןביולג סעצרּפ זיא

 זַא ,הנווכ יד זיא רקיע רעד זַא ,ןסיוו ןייז ,ןבעל ןופ תוימינּפ יד ןיא ,קיניוועניא

 ייד יװ ,רעכעה ןוא רעפיט ךרע ןיא טיג זיא ,טינ טעז ןעמ סָאװ ,טלעוו יד

 ,ןוגינ רעקידתוינחור רענעי ,ןוגינ סעצרּפ ,ץרוק ,זיא ששידיסח .טעז ןעמ סָאװ

 ..(*ןרעה עלַא טינ סָאװ

 ,גרוברעטעּפ) גורפ .ש ןופ שיסֹור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא שידיסח (*

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ךיוא ןיא סע .םיוכנריב ןתנ 'רד ןופ -- שטייד ףיוא 2

 ןכַארפש ערעדנַא ףיוא ,שילױּפ ףיוא ,שילגנע ףלוא ,שיזיוצנַארפ
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 ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ברע

 וצ סערעטניא רעפיט סעצרּפ טנַאקַאב זדנוא זיא לטיּפַאק ןקידרעַירפ ַא ןופ
 -מַאז רעד טימ .טרפב דדיל-סקלָאפ ןשידִיי םוצ ןוא ללכב גנופַאשקלָאפ רעשידִיי
 קיסיילפ ןיילַא ךיז רע טָאה רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ןופ גנושטייטסיוא ןוא גנול
 ףיױא טציטשעג ךיז טָאה רע טייו יוװ זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ךָאד .טקיטפעשַאב

 ןופ רעמ טּפעשעג גנוטכיד רענעגייא ןייז ןופ ןליצ יד רַאפ רע טָאה ,רָאלקלָאפ

 רעדיל עטשרע עמַאס יד ןיא שטָאכ ,דיל-סקלָאפ םענופ יװ ,השעמ-סקלָאפ רעד
 ,דיל-סקלָאפ םענופ ןָאט ַא ןטרָאד ןוא ָאד ךיז טליפ ענייז

 רע יװ ױזַא ,טלמַאזעג טינ ,עקַאט תמא ,רע טָאה תוישעמ-סקלָאּפ עשידִיי
 ךיז טָאה רע רעבָא ,ליומ-סקלָאפ םענופ ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי טלמַאזעג טָאה
 -רעד םיא טָאה יקסינַא .ש רעטעּפש ,ןָאזעניד סָאװ ,תוישעמ יד וצ טרעהעגוצ

 ,תוישעמ-סקלָאפ יד טימ טריסערעטניא קראטש ךיז םעד ץוח ַא טָאה רע .טלייצ

 ןופ עטסנרעדָאמ ןוא עטסיינ סָאד טימ ןעמַאזוצ ,, ..םירפס ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 םירפס עשידומלת ןוא םישרדמ טימ ךיילגוצ ,רוטַארעטיל רעשיעּפָארײא רעד

 שיטביירש ןייז ףיוא ןוא עקרעשזַאטע ןייז ןופ סעצילָאּפ-רעכיב יד ףיוא ךיז ןבָאה

 -- םירפס ןוא םיסרטנוק עשידִיי עטלַא טפעהַאב ךיז ןוא ןעמונעגמורַא קידרבח

 ."ןטייצרַאפ ןופ ןדִיי עטוג ןופ ןעגנולייצרעד ,תואלפנ ירוּפס ,תוישעמ-אבב ,תוניחת

 זיא רע ןעוו ,1900 רעמוז בייהנָא םעד ןגעוו ןיוועל ןַאמּפיל טלייצרעד טָאה ױזַא

 -עטניא קרַאטש ןצרּפ ןבָאה טלָאמעד רָאנ טינ רעבָא .(*עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 יז .עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןופ ןטקודָארּפ עשירעלייצרעד יד טריסער

 ענייז טנעײל ןעמ ןעוו ,סע טליפ ןעמ .ןוימדה חוכ ןייז טציירעג רעירפ ןבָאה

 אמתסמ ןוא רע70 יד ןיא .רעדיל ענייז ןיא סע טעז ןעמ .עזָארּפ ןיא קרעוו

 ןיא ןבירשעג ץלַא טעמכ רע טָאה ןרָאי רע80 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךיוא

 טצונעג ,ןפַאש ןייז רַאפ לַאירעטַאמ יװ ,טלָאמעד טָאה רע טייוו יו ןוא .ןזרעפ

 תוישעמ-סקלָאפ ןופ ףָאטש טָאה ,ןקידרעטעּפש ןוא ןקיטייצרַאפ ,רָאלקלָאפ ןשידִיי

 ןופ טעשזויס רעדָא ןָאט ,וייטָאמ רענעי רעדָא רעד יו ,טריריּפסניא רעמ םיא

 | | ,דיל-סקלָאפ
 ןעועג זיא ,ןָאט ריא ךיוא טפָא ןוא ךות ריא ,השעמ"סקלָאפ עשידִיי יד

 .63 'ז ,1915 ײמ--לירּפַא ,ענליוו ,טלעו עשידיי יד (*
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 שכעלמיטסקלָאפ-בלַאה רעדָא עכעלמיטסקלָאפ עטשרע עמַאס ענייז ןופ רוקמ רעד
 .שידָיי ףיוא ייס ,שיערבעה ףיוא ייס ןזרעפ ןיא ןטכישעג

 "טנעָאנ ,עכעלּפָאטש ַא רָאנ טינ ,עטסקינייוועניא-ףיט ַא ךיוא ןַארַאפ זיא סע
 רעד ןוא טײקטלגילּפַאב-עיזַאטנַאפ רעד ,טייקנביוהעג-המשנ רעד ןשיװצ טייק
 ,ל .י ןוא השעמ-סקלָאפ רעשידִיי רערעסעב רעד ןופ טײקשַיָארעה רעקיטסייג
 ."וצנײרַא יז רעטשרע רעד ןעוועג (ןקיד .מ .א ךָאנ) רע זיא טסיזמוא טינ .ןצרּפ
 ןרעכײרַאב וצ עטשרע יד ןופ רענייא ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןעגנערב
 ןבלַאה ןטצעל םעד ןופ ןבעל עקיטסייג-שידִיי עצנַאג סָאד ןטרעוו עריא טימ
 ,טרעדנוהרָאי

 ןבעל ןכעלגעט-גָאט םענופ ףָאטש ןטימ טנגונַאב טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה ץרּפ
 ;סקידתבש סעּפע טכוזעג דימת טָאה ץרּפ .טינ יאדווא --- טסייג ןקידעכָאװ ןייז טימ
 רעד ןיא ,המשנ יד םיא רַאפ ןעוועג רקיע רעד זיא ףוג סנשטנעמ םעד ןיא
 | ..הריתי המשנ יד -- המשנ

 םששה שודיק עמעָאּפ יד ןרָאװעג טנָאמרעד לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא סע
 ףָאטש ריא .(שיערבעה ףיוא) עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עטשרע ןייז -- (1877)
 ןטנעמעלע .ט"תו ח"ת תרזג ןופ ןרָאי יד ןיא סעקינָארכ עשידִיי ןופ השעמ ַא זיא

 ןוא לאינגנ ןיא ןעמונעגנײרַא ץרּפ טָאה תוישעמ-סקלָאפ עשידִיי ערעטלע ךָאנ ןופ
 ,(*ןרָאװעג טלייצרעד רעַירפ ןיוש זיא סע יו ,סעמעָאּפ עשיערבעה ערעדנַא ןיא
 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד עשיערבעה יד ןיא רָאנ טינ רעבָא
 אסכ יװ ,רעגייטש ַא ,עמעָאּפ ַאזַא ןיא -- סעמעָאּפ עשידִיי ןיא ךיוא ,ןזרעפ
 ןעניפעג -- שינָאמ עמעָאּפ רעד ןיא רעדָא (תמא ענעסימשעג יד) המלש
 -סקלָאפ עשידִיי עקיטייצרַאפ ןופ ןדָאזיּפע עצנַאג ןוא ןטלַאטשעג ,רעדליב רימ
 -עג עכעלמיטסקלָאפ יד סָאװ ,ליצ םעד טנידעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .תוישעמ
 ןופ רוּפש ןייק ייז ןיא ןעוועג טינ זיא סע .טלעטשעג רעטעּפש ךיז ןבָאה ןטכיש
 רעדָא רענעטלַאהַאב ןופ ןָאט ַא ,טרעקרַאפ ,ייז ןיא טגנילק סע ..,עיצַאזילַאעדיא
 -נליקּפָא-שיליכשמ רעד טָא טינ ןעוו .טיײקשינָאריא רעשיליכשמ-בלַאה רענעפָא
 ןענעכער טנעקעג עטכישעג רעכעלמיטסקלָאּפ ַא רַאפ ןעמ טלָאװ ,ןָאט רעקיד
 טנעקעג ןעמ טלָאװ ענעגייא סָאד ,(1891*6) אסוד ןב אנינח 'ר עגאז עשידומלת יד
 "רעד עכלעזַא ןגעוו -- (***עזָארּפ ןיא ןעגנולייצרעד עכעלטע עשּפיה ןגעוו ןגָאז
 ןופ) קינווַאװדמל רעד ,(1889) דמלמ רעמלעכ רעד ,רעגייטש ַא יװ ,ןעגנולייצ
 יאבג ןנחוי ,(1894) םלוג רעד ,(1894) גיױװע עצנָאב ,(1891 ,רעדליב-עזייר יד
 -- יד טינ ןעוװ ,ָאי ,(1899) ןענורב רענעטלָאשרַאפ רעד ,(1896 ,שיערבעה)
 ךיז טעבנג סָאװ ,טײקשיטסַאקרַאס -- עטלעטשרַאפ לָאמ ַא ןוא ענעפָא לָאמ ַא
 -עגניײרַא טנעקעג ,ןעגנורעדנע עניילק רָאג טימ ,עלַא ייז ןטלָאװ ,ייז ןיא ןיירַא

 ."רעדיל-טנגוי עשיערבעה, ןגעוו לטיּפַאק עז (*
 סעצרפ ןיא ןטעשזויס עשירַאדנעגעל ןגעוו עגַארפ רעד וצ, ,דנאלרוק .ד עז (**

 ,(128--126 'וז ,1940 רעבָאטקָא ,רוטַארעטיל עשיטעיווָאס) "קרעוו

 ַא ,שידקה גנולייצרעד יד טכעלטנפעראפ 1886 ןיא ןיוש ץ'רּפ טָאה שיערבעה ףיוא (*י**
 ךיא טויבצד, עב לײטּפָא ,6 לטיּפאק רעירפ עו) עזַארּפ ןיא עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ
 ."עזָארּפ רעשיערבעה
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 -- ןענייז יז יװ רעבָא .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עירעס רעד ןיא ןרעוו ןעמונ
 .(*ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ-ברע רעדָא -ומכ זיולב ייז ןענייז

 ךעלטנגייא זיא ןטכישעג עלַא ןופ עטסגנעל יד ,(1901) תופוח יירד ךיוא

 םעניא ןעמונעגנײרַא יז טָאה ןיילַא ץרּפ שטָאכ ,עטכישעג עּכעלמיטסקלָאפ ומכ ַא
 רוּפיס ריא ןטכישעג עכעלמיטטקלַאפ ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טָאה רע סָאװ ,דנַאב
 עכעלמיטסקלָאפ ַא רַאפ וליפא ןוא) השעמ-סקלָאפ רעתמא ןַא רַאפ זיא השעמה

 ,+*טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טלקיוורַאפ וצ (עטכישעג

 -עגנָא טָאה ץרּפ ןעוו ,1904 זיב זַא ,ריפסיוא םעד ןכַאמ רעבירעד ןעק ןעמ
 טָאה ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עתמא ענייז דניירפ ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוה
 עשינָאריא רעדָא ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ-מכ רָאנ ןבירשעג שידִיי ףיוא רע
 סָאװ ,תוישעמ עשידיסח יד טימ זיא שרעדנַא .ןטכישעג עשינָאריא-בלַאה ןוא
 ןביוהעגנָא ץרּפ טָאה שידיסח .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ךיוא ייז ןענייז לייט םוצ
 וצ לָאז ןעמ ביוא) שיערבעה ףיוא ןוא (הלכ תסנכה) 1894 ןיא ךָאנ ןביירש וצ

 יִד סָאװ טינ טרַא ,קרעװ סעצרּפ ןופ רענעק ןטרעטסייגאב ַא ,ןשטיווַאר ךלמ (*
 ןשיטסירָארַאּפ ַא טפָא ןוא ןשיריטַאס ַא רָאג ןבָאה ןעגנולייצרעד עכעלנע ןוא עטנָאמרעד
 עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עשיּפיט ַא סעצרּפ סָאװ ,טקַאפ םעד טרירָאגגיא רע ,רעטקַארַאכ
 שטָאכ ,ךיז טיה יז ןוא -- קידתומימת ,זיא השעמיסקלָאפ יד יוװ ױזַא ,ןייז וצ ךיז טסיילפ
 / .לג"'דא עריטַאס ,עינָאריא רעשיליכשמ ןופ ךיז ןטיהרַאפ וצ היא טגנילעג קידנעטש טינ
 עכעלחיטסקלָאפ קיצפופ ןוא עכעלטע ןופ המישר ַא טלעטשעגפיונוצ טַאהעג טָאה רע
 "גרַאװטלַא ןוא לרעּפ-הנבל, ןיולב טיג ךיז ןעניפעג לטעצ םעד טָא ןיא ןוא .ןטכישעג

 ךיוא רָאנ ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןופ ליטס םעניא טינ ןענייז סָאװ .ןכַאז המודכו |

 ןוא רָאװ) ןכַאז המודכו םענורב רענעטלָאשרַאפ רעד ,קינװָאװדמל רעד ,גײוװש עצנָאב
 לירּפַא ןטשרע ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק ,"ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד ןגעוו םולח
 ,עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ ןופ עיציניפעד רעטיירב וצ סעשטיוואר טיול ,(5
 -רעביא זיא הרוסמ טימ טנײשַאב ןוא טנחַאב זיא סָאװ ,ךַאז עדעי, :גוס םעד וצ טרעהעג
 ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ דנַאב ןיא .וו"זַאא "ןושל ןשיטַאמָאידיא ןַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעג
 ןענייז ,1947 ,קרָאיײװינ ,ןבעגעגסױרַא טָאה גַאלרַאפ-רעכיב ָאקיצ סָאװ ,"קרעוו עלַא, .ןופ
 זיא סָאװ ,טכישעג לָאצ עטסערג יד זיא סָאד ןוא ןטכישעג 325 ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא
 ןיא זיא תועט יּפ לע .עכעלמיטסקלָאפ ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טציא זיב
 רעכיז טרעהעג סָאװ ,קנַאשעג השרד ןייֹרַא טינ זיא'ס ןוא יאבג ןנחוי 'ר ןיירא דנַאב םעד
 ןעזרַאפ ַא ךרוד סָאװ ,בא דוביכ ךיוא יוװ ,ןטכישעג עכעלמיטטקלָאפ עירָאגעטַאק רעד וצ
 זַא ױזַא ,ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ןופ סנייא יֹוו ,שידיסח דנַאב םעניא ןיירַא סע זיא
 .מיטסקלָאפ 37 ןַארַאפ ,עבַאגסיױארָאקיצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד טיול ,ןענייז ןצנַאג ןיא
 ירַאפ טינ, ןיא ןשטיוװַאר ךלמ .רעמ טינ ךיוא רעבָא ,רעקיצניװ טינ -- ןטכישעג עכעל
 ןסָאלשעגנײא עבַאגסיואדָאקיצ רעד ןופ ןטכישעג יד ןיא ןענייז סע סָאװרַאפ ,ךעלדנעטש
 ןברק רעד ןוא השורי יד ?ןכַאז ,עשידיי -- לעיצעּפס -- טיִנ ,עשילַאבמיס יד ןרָאװעג
 לעיצעטס טינ זיא סָאװ ,עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עקיצנייא יד טיג זיא ןברק רעד ,ןיינ
 טייג, ,שפנ רסומ ךיז זיא סָאװ יד ,הרש ,רעטכָאט סרש םעד) יז זיא שידיי רעבָא ,שידיי
 עכעלמיטסקלָאפ ַא זַא ,סע טייטש וװ ןוא .("לוש רעד רַאפ ןײרַא טָאטש ןיא תכורּפ ַא סיוא
 ץרּפ סע טָאה ,הסשורי יד ךייש ןזיא סָאװ ,רעטיױו ?שידיי לעיצעּפס ןייז זומ עטכישעג
 -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עירעס רעײנ ַא ןצ ?עדעררָאפ ַא טָאטשנַא, טקורדעג ןײלַא
 יו יֹוזַא ,רעניטנעגרַא רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא יז זיא עדעררָאֿפ ַא טָאטשנַא ןוא
 .גַאלרַאפ-רעכיב ָאקיצ םענופ עכַאגסיױא רעקרָאי-װינ רעד ןיא ךיוא

 .14 לטיּפַאק ןופ 1 לײטּפָא םוצ גנוקרעמנָא עז (**
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 רַאפ רָאי ןעצ| יו רעמ -- (*1891 ןיא ךָאנ --- (םילבוקמה ןענעכערוצ שידיסה
 ,(שידִיי ףיוא) ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ עתמא יד

 גָאזנָא ןַא ןעוועג רעירפ ךָאנ ןענייז ןפַאש סעצרּפ ןיא ןטנעמעלע עקיצנייא +
 יד ןופ ייס ,עשידיסח יד ןופ ייס בײהנָא ןַא וליפא ןעניז ןטיוועג ַא ןיא ןוא
 ,ןטכישעג עכעלמיטטסקלָאפ

 ;ךיא ןיימ ןטנעמעלע עקיצנייא עקיזָאד יד טימ

 ןעמ סָאװ ,טלעװ רעלַאערריא רעד וצ סערעטניא ןקידנעטש סעצרּפ (א
 ףיוא ןזָאלרַאפ ליפ וצ ךייא טָאה ריא/) םישוח ףניפ יד טימ ןעמענַאב טינ ןעק
 ןזָאלרַאפ טינ ךיז לָאמ ןייק טָאה ןיילַא רע ,דמלמ ןנחוי ייז טגָאז ,"םישוח ערעייא
 ,(םישוח ענייז ףיוא ןצנַאג ןיא

 -גָאט עניילק יד טימ רעלטסניק ַא יװ טקידירפַאב ךיז ןליפ טינ ןייז (ב
 .תוגשה עניילק יד טימ ךעלעשטנעמ עניילק יד ןוא ןבעל ןופ םינינע עכעלגעט

 -ןעגעל עריא ןיא ,רָאלקלָאפ ריא ןיא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןכוז ןייז (ג
 םעניא ןענופעג טינ טָאה רע סָאװ ףָאטש ןכייר םעד ,סָאטימ ריא ןיא ,סעד
 | ,טנייה

 ןוטנָא םיא ,ןבייהרעד םיא ןלעװ ןייז ,ןשטנעמ םעד ןבייהפיוא ןלעװ ןייז (ד
 ,לגילפ

 --- דנַאטשוצ ןלענָאירבמע ןיא ךָאנ רעִירפ שטָאכ --- ,ךיז ןיא ןגָארט ןייז (ה
 ,רעלטסניק ןוא העטכיד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד ןגעוו ןעיידיא עשיטע-ךיוה יד
 רעטעּפש טשרע טכַאמעג רע טָאה ןרילומרָאפ וצ יז ןווּורּפ עלופ סָאװ ,ןעיידיא יד
 סָאד ,רעטכיד רעד, .,(1907) "יבצ עילימַאפ סיקסניּפ דוד, יו ןעייסע ענױזַא ןיא
 ,(1910) *רוטַארעטיל .רעזדנוא טלעפ סָאװ; רעדָא (1910) "רעזעל רעד ןֹוא ךוב

 שיערבעה ףיוא ןכַאז עטשרע עמַאס ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא (א)
 ץרוק טָאה רע ןעו ,טכערעג ןעועג זיא רע זַא ןעז ןעמ ןעק שידִיי ףיוא ןוא
 ןוא ןעיניל עשילעז יד, -- זַא ןבירשעג (תונורכיז עניימ ןיא) טיוט ןייז רַאפ
 -עד ןיוש םיא ןבָאה עיגָאלָאטַאּפָאכיסּפ ןוא עיגָאלָאכיסּפ ,*רעּפרעק ןופ ןברַאפ
 -ןַאפ ײלרעלַא .ןעגנובײרשַאב עקידנסיורד ןייר יו ,טריסערעטניא רעמ טלָאמ
 .עלָאר עשּפיה ַא םיא ייב טליּפשעג ןָא בייהנָא ןופ ןבָאה "ןתעגושמ, ןוא סעיזַאט
 (**םולח ןיא רָאנ ,רָאװ רעד ףיוא טינ ןכַאז םיא ייב ןעשעג ,ליּפשייב םוצ ,יױזַא
 .םיא ייב טמיורט זיור ַא וליפא ,ךיוא םיא ייב ןעמ טמולח רָאװ רעד ףיוא ןוא
 -ַאטנַאפ ןוא םיא ייב ןדייר ,ןכַאז עטיוט וליפא ,ןשינעפעשַאב עמוטש וליפא ,עלַא
 -רעד ץלַא זיא סָאד ...("טלייצרַאפ הנבל יד; ,"תומולח עשרעניה, ,"טרעה?) ןריז
 רעקידעכָאװ ןוא רעכַאװ רעד ןופ ןעמַאר עגנערטש ,עלָאמש יד ןיא סָאװ ,רַאפ
 סרענעייל יד ןשיווצ ..גנע ןעוועג קנַאדעג ןשירעפעש ןייז זיא טייקכעלגעט-גָאט

 ,1946 טסברַאה ,רעמונ-ץרּפ ,רעטעלב-ָאויי ,"שיערבעה ןיא ץרּפ, ,יכאלמ .ר .א (*
 ,158 ז

 -סיוא טינ ךיוא טרעװ םולח ַא..., :ןבירשעג ץרּפ טָאה "ןפורעג לָאמ יירד, ןיא (**
 ץלַא -- רעבָא ,סיוא טיירד ,רעביא טלעטש ..ןעמַאזוצ רָאנ ךיז טדניב רע ,טכַארטעג
 ןוא ?רעשיטסַאטנַאפ טלָאמ ,רענעש לָאמ ַא טברַאפ רע בוא ,טדַאש סָאװ ...ןבעל ןופ
 "?ןבעל ןוא םולח ןשיװצ ץענערג יד ןעק רעװ
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 ,"רעזעל עניימ , ןיא ...תומולח ןעמולח סָאװ ;ענױזַא טַאהעג ביל רע טָאה וליפא
 ;רע טביירש ,רעדיל עטנַאקַאב קיצניװ ענייז ןופ םענייא

 ,רענירג רעד ,יײמ רעד טקעו סע טָא
 .לגייא גסיז קיטסול גטימ
 ,לדלעוו גטימ לטעטש עניילק'ס
 .לגייפ יד טימ ,לכייט גטימ

 כעלצרעה יד פוא געייג סע נוא
 ,געגנוי-רעדייכ עטעּפש יד ַאב
 ,טמעלָאכרַאפ יװ נענייז ייז נוא
 ..נעגניז נוא טשינ נסייוו ייז נוא

 םענָאּפ סעושיוהעי טנייש סע !טכַאנ
 סַאלב ןוא קירעיורט ענדָאמ
 ..למיה גסיז גליטש מענופ

 ...סָאג ניא טכַאנ עבלַאה ניוש טייטש'ס !

 ,לצנערקירעזעל טמעלָאכרַאפ ַא
 ,טרָא עטכער סָאד טכוז עמ גוא

 (*,בבעל עיירפ סָאד טצירּפש סע וװ = |
 ..!טרָאװ-רעדנוװו סָאד טילג סע וװ

 ,טרָאװ סָאד זיא טרָאו רעדנּוװ סָאד רָאנ ,טרָאװ עכעלטנייוועג סָאד טינ
 רעדָא רעמ ,ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא טרעדנּוװַאב טָאה ץרּפ סָאװ
 רעד ןעוועג ןענייז סעיזַאטנַאפ ױזַא םתס רעדָא תומולח .,שיטסילַאער ,קיצניװ

 -עג עכעלמיײטסקלָאפ יד ןופ טרָאוו-רעדנווו םוצ טריפעג ןצרּפ טָאה סָאװ ,געוו
 ןשיווצ ץענערג םעד ןשיוװרַאפ תומולח ...שידיסח ןופ דנַאלרעדנּוװ םוצ ,ןטכיש
 -ַאב רעדָא רעיירפ רעד ןופ בוט-םוי רעד ןענייז תומולח ,לַאער-טינ ןוא לַאער
 טָאה רע רעדייא ךָאנ ןפַאש ןייז טבעוורַאפ ייז ןיא ץרּפ טָאה --- ,המשנ רעטיירפ
 ...ןוימדה חוכ ןכייר 6 ןעיירפ סקלָאפ םעד ףתוש ַא רַאפ ןעמונעג ךיז

 ןופ טייקטצענערגַאב רעד טימ טלעטשעג ןדירפוצ טינ ךיז טָאה ץרּפ (ב)
 טקידירפַאב טינ סרעדנוזַאב רָאג םיא ןבָאה אפוג ריא ןיא ןוא ,טלעוו רעלַאער רעד
 רעדייא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ךיוא ןוא .ןשטנעמ עקיסעמלטימ יד ,ןכַאז עניילק יד
 עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח יד ןופ רעדנּוװ יד ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה רע
 ערעייז ןקעלּפטנַא וצ זדנוא רַאפ ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ןטכישעג
 -ַאיבָאטױא-בלַאה ,עטשרע עמַאס ענייז ןופ רענייא ןיא ,ןטלַאטשעג עכעלרעדנווװו
 ןיוש ןָא זדנוא רע טיג (1890) ?המשנ טסייה סָאװ ןיא --- ןעגנולייצרעד ,עשיפַארג
 ..תומשנ עכעלטנייועג ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא ןשינערעהוצנָא
 ןוא ךעלגנִיי ןופ טייהכיילג רעד ןגעֹוו םיא וצ טדער ,ליכשמ רעד ,רערעל ןייז
 ,ןגיוא (?ןעדָאמ ערעדנַא ןַא יז ןופ דענייא טָאה יצ ,ךימ רע טגערפ ,ונ; :םיצקש
 ריד טימ טינ ייז ןכַאל יצ ?וד יו ,םירבא ערעדנַא רעדָא סיפ ןוא טנעה ערעדנַא

 עטלמַאזעג סעצרּפ ןיא .1895 ,"רַאדנעלַאק רעשידיי רעװעשרַאװ .סגרעבלּפע, (*
 ןעמונעגנײרַא טינ לָאמ ןייק טציא זיב ,רעדיל ערעדנַא עקינייא יו ,דיל סָאד זיא ןטפירש
 .ןרָאװעג
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 ?ריד ייב יוװ ,ןרערט (?)עדָאמ ערעדנַא ןַא ייז ייב ךיז ןסיג ,ןענייוו ייז זַא ןוא ?ךיילג
 ..."ךיילג ןענייז ןשטנעמ עלַא ?ריד טימ ךיילג המשנ ןייק ןבָאה טינ ַײז ןלָאז סָאװרַאפ
 ,ליכשמ רעלַאקידַאר ַא זיא רע זַא ,ןעעז רימ ןוא ,רערעל ןייז םיא טגָאז ױזַא
 רעמורפ ןייז רעבָא .קינייװנסיוא ףיוא קָאלײש טקנעדעג ךָאנ וצרעד טָאה סָאװ
 רעטעּפש סָאװ ,םיא טגָאז רע .שרעדנַא רָאג זיא סָאװ ,סעּפע םיא טגָאז לזוי 'ר יבר
 ,"תומשנ עכיילג ייווצ ןייק ןַארַאפ טינ, ..זַא ,דמלמ ןנחוי טגָאזעג טָאה לסיב ַא
 רעד .רערעל ןייד .לשמל ,ּפיינק חרז יװ ,תומשנ עטסָארּפ ,עבָארג ָאד ןענייז סע;
 רָאג ,עסיורג תומשנ ןַארַאפ ןענייז סע .חרוק תניחבב המשנ ַא טָאה ,סרוקיּפא
 ןענייז סע ,דובכה אסכ ןרעטנוא ןופ 'הריתח' רעד ןופ סױרַא ןעמוק לייט :עסיורג
 טלָאמעד טָאה ץרּפ ןוא ."תלוס חמק תניחבב תונוילע תומשנ רָאג-רָאג ןַארַאפ
 .תומשנ:רעביוא יד טָא ךָאנ ,תומשנ עכיוה רָאג-רָאג יד טָא ךָאנ טקנעבעג ןיוש
 טינע ןענייז סָאװ ,תומשנ רעדיורעד ןוא דמערפ ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז םיא
 טינ ןקיש טינ יז ןעמ ןעק טוט ןכָאנ סָאװ ,יד ,"עטכעלש ןייק טינ ,עטוג ןייק
 ףיוא גילפ ןייק טָאה יז ?סָאװרַאפ ?םונהיג; ...ןײרַא םונהיג ןיא טינ ,ןדע-ןג ןיא
 ןיא טנַאה ןייק טָאה יז ?השרד רעכלעוו רַאפ ?ןדע-וג ?טױטעג טינ טנַאװ רעד
 -סיוא לָאמ עלַא טָאה רע .(טָאטש עטיוט יד) ,.,?טגײלעגניײרַא טינ רעסַאװ טלַאק
 ,םעד ,"שיילפ ךייוו עמַאס ןופ ,רענייב ןָא, סָאװ ,םעד ,(1895) וב לכ םעד טכַאלעג
 ,"זיא רע רעװ ,טינ ןײלַא טסייווע סָאװ ,"ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןדעי טָאה; סָאװ
 ,"סדמערפ ליפ ױזַא רָאנ ,סנייז לציּפ ןיילק ַא םיא ןיא טעז ןימ רעדעי; סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,דלעה ,סנגייא סעּפע ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןדלעה טכוזעג טָאה רע
 טָאה רע סָאװ ,ןדלעה יד טָא עקַאט -- טײקצנַאג ןוא טייקטסעפ ַא סעּפע ךיז ןיא
 ןענופעג .השעמ-סקלָאפ רעד ןיא ,תודיסח ןופ טלעװ רעד ןיא ןענופעג רעטעּפש
 ךָאנ רע טָאה ייז ךָאנ טקנעבעג ,ייז טכוזעג רעבָא ,רעטעּפש טשרע ייז רע טָאה
 -עג םענופ ןעמונעג ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ףָאטש םעד טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד
 טינ סערעטניא ןייק רע טָאה טלָאמעד ןיוש .ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןכעלטנייוו
 | ;וצ טַאהעג

 ,ןשטנעמ עניילק

 -- ןשטנעמ ענכָארד
 ,ןטליש רעייז

 ,ןשטנעב רעייז

 ,ןביול רעייז

 ,ןעיירש רעיײיז

 ,ןעמַאלּפ רעייז
 ,ןעײּפש רעייז

 ,ןייוועג טימ ןטעב רעייז
 -- ןייצ יד טימ ןצירק רעייז
 ,ביורד זיא ץלַא

 ...ביוטש רעטכייל

 ,(*וויזַאא

 ןיא םיא ןפערט רימ .טרעקעגמוא לָאמ ןייא טינ ךיז רע טָאה וויטָאמ םעד וצ (*
 ערעייז טימ "ךעלעדיי עניילק יד, ןגעקטנַא טלעטש המלש 'ר וװ ,טײק רענעדלָאג רעד
 :טלעוו עסיורג יד -- "ךעלעצרעה,, עניילק

 ,ענעּפמורשעגנייא
 עקניניילק
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 טָאה רעקיצניוװ ךָאנ ;ןבעל ןיא ןעוועג ןלעפעג טינ םיא זיא ביוטש ,ביורד
 רע .טנַאה ןיא ןעּפ יד ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,טימרעד ןוט וצ ןבָאה טלָאװעג רע
 .סעּפע טניימ ןשטנעב ןוא ןטליש רעייז סָאװ ,ןשטנעמ ןגעוו ןביירש טלָאװעג טָאה
 יאדווא זיא ןבעל ןקימורַא םעניא ןדלעה ענױזַא רַאפ ףָאטש ןענופעג רע טָאה
 -- עכַאלפ ,רעסערג טכַאמעג ןשטנעמ עניילק רע טָאה -- טינ ;טוג ןעוועג
 עשיטסילאער טכע ענייז ןיא וליפא ןָאטעג לָאמ ןייא טינ טָאה רע יװ ,רעפיט

 .*ןעגנולייצרעד

 טינ ,ךַאלּפ טינ ,ןיילק טינ זיא סָאװ סעּפע ןעניפעג טנעקעג ץרּפ טָאה (ג)
 ,טינ רעבָא ביוא ;ןדירפוצ ןעועג רע זיא ,טנייה ןופ ןבעל םעניא קיפיואנביוא
 -ימ ריא וצ ,רָאלקלָאפ ריא ֹוצ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה
 ענייז ןיא ןבירשעג רעטעּפש רע טָאה -- ןטקַאפ עקיטרַאװנגעק ףיוא, ..,סָאט
 ,טינרָאג רעדָא ךַאװש ךיא ריגַאער -- ןבעל ןטַאװירּפ ןיא רַאגָאז --- תונורכיז
 ,עטשימעג -- ןויטָאמ יד ,לַאיוװירט וצ רימ רַאפ טסרעמ סָאד ןענייז ןטקַאפ יד
 -- ןעיניל יד ,קידנעיירש וצ -- רענעט יד ,לערג -- ןברַאפ יד ,עטרעטנָאלּפרַאפ

 ןיא .."טקינירעג ןוא טרענייטרַאפ ץלַא טרעוװו גנורענירעד רעד ןיא ...בָארג
 ןיא -- ןבעגעגוצ ךיא טלָאװ -- רעמ ךָאנ ןוא דיחי םענופ גנורענירעד רעד
 -עגסיוא יד ..עדנעגעל ןייז ןיא ,עטכישעג ןייז ןיא ,"גנורענירעדא סללכ םעד
 -סיוא טוג; ןענייז ייז רָאנ ביוא ,טרעטשעג טינ ןצרּפ טָאה ןכַאז ןופ טײקטכַארט
 טַאהעג ביל ץרפ טָאה ,אבה סלוע רעטקַאניײא ןייז ןיא לאירבג יו ױזַא ,?טכַארטעג
 סיוא טלָאמ לאירבג .רקשה םלוע ןיא יװ ,ןוימדה םלוע ןיא רעסעב ןבעל וצ

 ןימ ןכעלרעדנוװ םעד .,ביל טָאה רע סָאװ ,לבייו ןגנוי םעד ,ןעלערעס רַאפ

 ...ךעלעדיי
 .ןוײזַאא

 ,בייח ולוכ טינ, ןענייז סָאװ ,ךעלעדיי יד ןגעוו גנוטכַארַאפ טימ טדער המלש 'ר

 -- תוריבע ערעייז ןוא "ךעלהווצמ, ןענייז תווצמ ערעייז סָאװ ,יד ןגעוו ,"יאכז ולוכ טינ

 "רעד קעדאלוו .ב יו -- טָאה ןײלַא ץרּפ סָאװ ,רעדיל יד ןופ סנייא ."ךעלהריבע;,

 ןעװעג זיא ,"ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טינ,--- טלייצ

 ןעגנַאז ןשיװצ ןוא ןרָאק ןשיווצ
 ןעגנַאגעג ןריצַאּפש ךעלעדיי ןענייז
 -- ןיילק וצ ךעלעדיי יד ,ךיוה וצ ךעלדנרָאק יד
 ,ןעגנַאלרעד טנעקעג טינ ייז ןבָאה

 ןײּפ עטסערג ןייז ןעװעג זיא סָאד, ,קעדַאלװ טביירש ,"ןיילק וצ ךעלעדיי יד,
 יידַאר .עכעלשידיייטינ ןוא עכעלשידיי -- "ךעלעדייא עלַא .גנובעלרעביא עטסערג ןוא
 רצ , ןעוועג עלַא ןענייז ייז -- עטנַאגַאביטינ ןוא עטבַאגַאב ,עוויטַאװרעסנַאק ןוא עלַאק
 "ןֹבֲאז עקיטכיוװמוא עקניניילק טימ ןעמונרַאפ (ליפ) וצ ,ענבָארד וצ ,םיא רַאפ ?ןיילק
 ,(328 'ז ,19236 ,קרָאײװינ ,ןפַאש ןיא ןוא ןבעל ןיא קעדאלוו .ב)

 טָאה ,רעציּפשסלקיב יבצ ןָא טפור ןדס בוד יװ ,"רעקיטירק רענעסעגרַאפ, רעד (*
 שיּפפט עכלעזַא ןיא ליפא ?ןוויטָאמ עשיָארעהג עליטש ןענופעג ןוא טכוזעג
 ןדס בוד .המודכו סענײרב לדנעמ ,טַאהעג הנותח יװ ,סעצרּפ ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער
 עשיַארעה יד טּפירקסונַאמ ןטנַאסערעטניא טסכעה סרעקיטירק םענעברָאטשרַאפ םעד טָאה
 ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג יד רעמוניץרפ ןיא טכעלטנפערַאפ ןפַאש סעצרפ ןיא ןוויטָאמ
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 ,לאירבג ,טסייוו ..תולאש רשכ טַּכָאמ רעכלעוו ,ןייד םעד טמוק סָאװ ,אבה םלוע

 -- לאירבג טרעפטנע -- !טוג יבַא; .."ןוימדה םלוע ןימ ַא סעּפע ,לרעס טגָאז
 "!ווימדה םלוע ןַא ןייז לָאז

 סעּפע ןלייצרעד טנעקעג טָאה רע רָאנ ןעוו ,טכַארטעג ץרּפ טָאה !טוג יבַא

 םלוע ןַא ןייז לָאז ןשטנעמ םענייפ ַא סעּפע ןגעוו ,ןדַיי םענייש ַא ןגעוו השעמ ַא

 טרימוס תונורכיז ענייז ןיא רעטעּפש רע טָאה --- לבַאפ יד לייוו, !טוג יבַא ,ןוימדה

 ךעלקריוו ןרַאפ רעקיטפַאהרָאװ קידנעטש זיא לבַאפ יד לייוו --- ןפַאש ןצנַאג ןייז

 -שפוצ יד... :רעטייוו ןוא ..."טקַאפ ןתמא ןרַאפ --- גנוטכיד-סקלָאפ יד :םענעעשעג

 ןוא ,טייהנסעגרַאפ ןיא ןעקניזרַאפ ,ּפָא ןלַאפ ...ןענָאיצַארעבָא עניילק יד ,ןטייקיל

 ןיא ,יינספיוא יז טדײלקַאב ןעמ ןוא ..עטעקַאנ ַא טעמכ המשנ ַא סױרַא טמוק סע

 ,עקרַאטש ,עצנַאג ןשטנעמ עצנַאג סױרַא ןעמוק סע ןוא ,רעדיילק עקיסַאּפ עריא

 רעביוצ רעד ךיוא זיא (וצ רע טיג) סָאד ...ןבעל םייב יוװ ,סנטָאש עקידלקַאװ טינ

 רעד טּפיהרעביא יו ..ןעגנולייצרעד עכעלמיטסקלָאפ ןיא טיײהרָאװ יד ןוא

 ..'טסנוק רעד ןופ טײקיטפַאהרָאװ יד ןוא רעביוצ

 -מיטסקלָאפ; ןוא "עשידיסחק יד ןופ ןטרעפ םוצ זדנוא טריפ סָאד ןוא (ד)

 ענייז ןיא ןיוש ןעוועג טייזרַאפ ךעלדנרעק יוװ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע "עכעל

 -נאגעגפיוא שטָאכ ,קרעװ עשיטסילַאער-בלַאה רעדָא עשיטסילַאער ,עקידרעירפ

 -ראפ רעקידנעטש רעד זיא סָאד ;רעטעּפש טשרע ייז ןבָאה ךיז טילבעצ ןוא ןעג

 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,דנַאטשוצ ןקיטסייג ןלפש ַא ןיא טינ ןשטנעמ םעד ןעז וצ גנַאל

 ' טרָאװ ןטימ ןדניצ וצ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ןשעל וצ טינ גנובערטש יד .,ןביוהרעד

 טָאה גנובערטש עקיזָאד יד ןוא גנַאלרַאפ ןקיזָאד םעד ...רעצרעה עכעלשטנעמ

 יד ןיא ןליפא ,עלַא ןיא טעמכ ןזיוועגסױרַא טקערידמוא רעדָא טקעריד ץרּפ

 חלועמ רעד יוװ ,ןכַאז ענױזַא ןיא -- טקעריד .ןעגנולייצרעד ,עטשרע עמַאס

 רעד ,(1891) תיב םולש ,1890) תינעת רעד ,(1890) המששנ טסייה סָאװ ,(1890)

 םונהיג ןופ גנולײטּפָא עטכַא יד ןיא ,1892) בוטשרעלעק ןיא ,(1891) ןוגינ רעיינ

 ןרָאי עטשרע יד ןופ סעריטַאס יד ןיא -- טקערידניא ;(1902)

 ןַא רעבָא רעטסָארּפ ַא ,רעגערט םייח טגירק ,רעגייטש ַא ,תיב םולש ןיא

 טרָא ןַא רַאפ סָאװ ,עגַארפ ןייז ףיוא ןיבר ןופ רעפטנע ןימ ַאזַא דיי רעכעלרע

 -- יבר רעד טרעפטנע -- ןַאמ רעד זַא; :ןדע-וג ןיא ןעמענרַאפ בייוו ןייז טעװ

 טמענ םייח ."שלעקנעבסופ ןייז בייו סָאד זיא ,ןדע-ןג ןיא לוטש ַא ףיוא טציז

 ןכַאמ הלדבה םייהַא טמוק רע זַא רעבָא !רע טָאה הרירב ַא -- רעפטנע םעד ןָא

 ןוא ןח סיורג טימ "םהרבא ןופ טָאג; טגָאז לבייוו גנוי ןייז הנח יו ,טרעה ןוא

 ןיימ ןייז טסלָאז וד ,טינ ליוו ךיא ,הנח ,ןיינ; :ריא וצ וצ רֶע טלַאּפ ,טייקמורפ

 ןצעז ןוא ןבייהפיוא ךיד לעװ ךיא .ריד וצ ןגײבּפָארַא ךימ לעװ ךיא ...עלעקנעבסופ

 ץרפ ךיז טימ ױזַא טקנוּפ ...ךיז וצ ןבייהפיוא ןהנח ליוװ םייח ..."רימ ןבעל ךיד

 ..סעּפע טלייצרעד רע ןכלעוו ןגעוו ,ןשטנעמ ןדעי טינ רעיש ךיז וצ ןבייהוצפיוא

 רע יוװ ,גולק ױזַא עקַאט ןעוועג ?מיירטש ןופ סַאבלָאק לרעב ,רעגייטש ַא ,זיא

 -עג ןוא עיירפ עניוזַא ,ענייפ ענױזַא עקַאט טַאהעג ןעד רע טָאה ?ןצרּפ ייב זיא

 לעדָאמ ןייז רעדָא ןילַא רע ביוא ?סיוא סע טכַאמ סָאװ רעבָא ?ןעיידיא ענעביוה

 יו יֹוזַא ןוא ,ייז טיִמ טקנעשַאב םיא רעטכיד רעד טָאה ,טגָאמרַאפ טינ ייז סָאה

 טגָאז ,טעָאפ א רָאנ ,הכאלמ-לעב רעטסָארּפ ןייק טינ ןעוועג ןבָאה לָאז רעב ןעוו
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 ,טנַאה רעד .ןיא לגיופ ַא טלַאה ךיא זַא ,ךיא ליפ למיירטש סָאד קידנכַאמ :רע

 ןטימ םיוק ,ךיוה ,ךיוה ןעילפפיורַא לגיופ רעד טעװ ,ןענעפע יז ךיא לעװ טָא ןוא

 זיא'ס ...ךיוה רעד ןיא ןעילפ סעצרּפ זיא'ס ,לגיופ סעצרּפ זיא'ס *!ןעזרעד וצ גיוא

 ךָאנ זיא רע ןעוו ..ךיוה רעד ןיא ךיז ןבייהפיוא ןגעוו ןעמולח קיבייא סעצרּפ

 -עג לָאמ יירד ןשיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןופ רימ ןסייוו --- לגנִיי ןיילק ַא ןעוועג

 לעװ ךיא? ..."םערוט ץיּפש ןפיוא ףױרַא זומ ךיא, :טמולחעג רע טָאה -- ןפור

 ,גנַאלרַאפ ןיימ םערוט רעד זיא ןָא זייוודניק ןופ !זומ ךיא ,םערוט ןפיוא ףױרַא

 ןגױא ענעפָא טימ קידנגיל ,גָאטײב יפס םייב קידנציז ,םולח רעקיצנייא ןיימ

 ,ףױרַא ץלַא ,ףױרַא סע טביירט ךימ, ..."ךימ טיצ סע ,ךימ טפור סע ...טכַאניב

 רימ סא טעּפש --- ?ךיז ייב סיורג ױזַא וטסיב סָאװ; .."רעכעה ןוא רעכעה

 טָאה ץרּפ "?רעפיט וטסעז יצ ?רעסעכ טסעז וד רעדָא ,רעמ טסעז וד :היעמש

 ..רעפיט ,רעסעב ןעז יװ ,ןעז רעמ ױזַא טינ טלָאװעג

 -- ןייז ףרַאד רע יװ ,ןייז ןעק רע יװ רָאנ ,זיא רע יו טינ שטנעמ רעד

 -רעד ,רעדיל ,עשיטסירעטקַארַאכ רעמ ,עלַא טינ רעיש ןופ דלעה רעד זיא סָאד

 סע סָאװ ןופ ..המשנ ַא? זַא ,טביילגעג טָאה רע .סעצרּפ סעמַארד ןוא ןעגנולייצ

 סָאד ,עטסנעש סָאד -- ץלַא ,ץלַא ןרעװ ריא ןופ ןעק ,המשנ ַא ןייז טינ לָאז

 . לגנַײי עקנַארק סָאד ריא טקנעדעג ..(פורעג לָאמ יירד) עטסכעה סָאד ,עטסעב

 ?(ןעמָאנ ןקיבלעז רעד רעטנוא גנולייצרעד רעלַאטנעמיטנעט-שיריל סעצרּפ ןיא)

 ןפיוא ךיוה רע טָאה ,ליוו ךיא; :?"ןטכירוצפיוא (לוש יד) יז; ןעוועג זיא םולח ןייז

 יז ןוא .ןירַא למיה ןיא ןרַאּפש ךיוא לָאז יז ,ךיוה ןייז ךיוא לָאז יז טמולחעג לוק

 יז לָאז ךַאד םענעדלָאג ַא ןוא .רעקירעדינ טייטש יז לייו ,רעכעה ןייז זומ

 רעדָא לוש יד זַא ,טלָאװעג ץרּפ ךיוא טָאה ױזַא ."רעטצנעפ ענעלָאטשירק ןוא ןבָאה

 -- טלעוו רעשידִיי רעד ןופ -- ץלַא יו רעַירּפ ןוא טלעוו רעד ןופ לּפמעט רעד

 ..ןעטצנעפ ענעלָאטשירק ןוא ךַאד םענעדלָאג ַא ןבָאה לָאז

 ענייז ןופ רענייא ןיא רע טלייצרעד -- לגניי-רדח ַא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו

 ,לָאמ ןייא רע טָאה -- (סהמשנ טסייה סָאװ) ןעגנולייצרעד עשיטסַיייסע עטשרע

 -עגכרוד ןענייז, סע יװ ,ןעזעג ,םיהַא טריפעגּפָא םיא טָאה רעפלעהַאב רעד ןעוו

 בָאה !ןעילפ ךעלהמשנ ,ןעילפ ךעלהמשנ; ..."לגייפ עכעלטע קירעדינ ץנַאג ןגיולפ

 טכַאמ ,רַאנ ,וד ייג/ :טקוקעגמוא ךיז טָאה רעפלעהַאב רעד .ןעגנוזעג רימ ךיא

 .טביילגעג טינ םיא טָאה ץרּפ ,"לגייפ עטסָארּפ ,לגייפ ןענייז סָאד --- ריִמ וצ רע

 ץוח ַא ,טקרעמַאב טינרָאג רעמ ןבָאה עױעדנַא ּוװ ,ןעילפ ךעלהמשנ ןעזעג טָאה רע

 זיא רע ןעװ ,רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד עגונב ךיוא ,לגייפ עטסָארּפ

 עטסָארּפפ ןופ טסענ ַא ןייז וצ ןרעהפיוא לָאז יז זַא ,טלָאװעג ,ןסקַאװעגסוא

 -עלָאטשירק ןוא ךַאד סענעדלָאג ַא ןבָאה ןוא --- תומשנה לכיה ַא ןרעוו ןוא ,"לגייפ

 .טנעוו ענ

 -שירק ןוא ךַאד םענעדלָאג ַא ןבָאה זומ לּפמעט ַא ,לּפמעט ַא ןייז זומ לוש ַא

 שרעדנַא .לגילפ ?ןבָאה שטנעמ ַא זומ סָאװ --- ,שטנעמ ַא ןוא ,טנעוו ענעלָאט

 ןוא ,םייל ןוא ,דרע רעד ןופ רע טמענ ביוטש ןוא; ...טינ שטנעמ ןייק רע זיא

 ?ןכַאמ סָאד רע ליװ סָאװ רָאנ -- טכַאמ ןוא טענק ןוא ,טענק ןוא -- עטָאלב

 ,טינ לגילפ ןייק טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד !לגילפ טימ ךעלעגייפ ,רע טכַאמ ךעלעגייפ

 גנוליײטּפָא עטכַא יד) "לגייפ לייוורעד ,ןכַאמ רעלדָא רע טעװ ךָאנרעד ,..טינרָאג זיא

206 



 עטסערג יד (גנולייטּפָא רעטכַא רעד ןיא) םיא רַאפ זיא סָאװ ןוא .(םונהיג ןיא

 ..טינ ןעילפ ךעלעגייפ יד -- ןעו זיא; םיא רַאפ ףָארטש עטסערג יד ?ףָארטש

 ...לגייפ עקידעבעל ,ןעילפ סָאװ ,לגייפ זיא הוואת ןייז ,שטנווו ןייז ,7 ילגייפ עטיוטי

 ,םעלבמעצ סעצרּפ ןייז טנעקעג טלָאװ סָאד --- ?גיופ רעקידנעילפ ַא

 -רעוו עטסטכילַאב סעצרּפ ןעוועג ןענייז סָאד --- ןגייטש ,ךיז ןבייהפיוא ,ןעֶללפ -

 ,(ךעלהשעמ יד ןופ) דמלמ ןנחוי ןעוו ,רָאװ ןפיוא םולח ןייז ןעוועג זיא סָאד ,רעט

 טכיירגרעד רע סָאװ ,הגרדמ רעכיוה רעד ףיוא ןזייוונָא ליוו ,אגע רעטלַא סעצרּפ

 רעד זַא ,ךיא ליפ ,ארמג יד ןפע ךיא זַא; :רע טגָאז ,ןענרעל ךיז טצעז רע ןעוו

 סיורג ןייז טימ רימ טָאה םלוע לש ונובר רעד זַא ,טנפעעג רימ ךיז טָאה למיה

 ךיא ןוא -- ןבעגעג רימ רע טָאה לגילפ עטיירב ,עסיורג ;לגילפ ןבעגעג דָאנעג

 ,םיצראה-םע יד ףיוא תונמחר טָאה רע ,ו"ײזַאא "ךיא ןיב רעלדָא ןַא !ייז טימ ילפ

 ..ןעילפ ייז ןלעװ ,לגילפ ייז ביג ,הרות ייז ביג ..,טינ ייז ןענעק ןעילפ, --- לייוו
 ,יןטלעװ עכיוה יד וצ ףיורַא ןעילפ ךיוא ןלעוו

 ןכעלטַאנָאמ ַא יו ,קעטַאילביב רעשידַײ רעד וצ *המדקה םוקמב , ןייז ןיא

 רעד ןופ תוצע ןבעג וצ טכייל רעייז זיא סע, :רימ ןענעייל ,1904 ןיא לַאנרושז

 ןייז ןעוועג זיא סָאד אקווד ןוא .."ןבייה וצ עקירעדינ סָאד זיא רערעווש ,ךיוה

 ..ןבייה וצ עקירעדינ סָאד --- םַארגָארּפ

 ,הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא ןבייהוצפיוא טכוזעג רע טָאה (=גייווע עצנַאב וליפא

 טכַאל רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ'ס ןוא .ןוטנָא ןלעװ לגילפ רע טלָאװ םיא וליפא

 עניילק ענייז ןופ ,ןגייווש ןוא ןדייל סעצנָאב ןופ תונמחר סיורג טימ ןוא קיטומטוג

 ליצ רעתמא רעד :תוגשה-"רעטוּפ עשירפ טימ עקלוב עסייה, ענייז ןופ ,תוגשה

 רעסיורג רעד טָא זַא ,ןגָאז וצ זיא גנולייצרעד רעשיריטַאס-לַאיצָאס רעד טָא ןופ

 ליטש ,ןריובעג ליטש,) לשטנעמ ליטש ןוא ןיילק סָאד טָא ,רעדייל ןוא רעגייווש

 ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא ("ןבָארגאב רעליטש ךָאנ ןוא ןברָאטשעג ליטש ,טבעלעג

 ודע :טניימ ןילַא רע יוװ ,קיטשינ ןוא ךַאװש ױזַא טינרָאג ,ןיילק ױזַא טינרָאג

 ןײלַא וד -+ טלעװ רענעי ףיוא רשוי ץילמ רעד םיא וצ ךיז טדנעוו --- ןיילַא

 ירשעג ןייד ןופ זַא ןוא ןעיירש טסנעק וד זַא ,טסוװעג טינ רשפא רָאג טסָאה

 -ָאלשרַאפ ןייד ןופ טסָאה ןײלַא וד !ןלַאפניײא ןוא ןרעטיצ ןרעיומ סוחירי ןענעק

 טניימ .ןלעודיוידניא םעד טינ טניימ רע ףיוא ןוא ?!טסוװעג טינ חוכ םענעפ

 סע| זַא ,ןסיוו וצ ןבעגעג ץרּפ טָאה םיא .גייוש עצנַאב ןוויטקעלַאק םעד רע

 -עג ַא ןוא ןכַאװפיוא רָאנ רע לָאז .ןפָאלשרַאפ זיא סָאװ ,חוכ ַא םיא ןיא טלמירד

 ,(**!ןלַאפניײיא -- ןוא ןרעוו טרעטיצרַאפ םיא ןופ ןרעיומ סוחירי ןלעוו ,ןוט יירש

 ;רַאלקלָאפ ןשידיסח לעיצעפס ,ןשידיי ןופ ןויטַאמ ףךיז ןיא טָאה גיװש עצנַאר (*
 יבוא השנמ עז) עטכישעג ,עכעלמיטסקלָאפ ןייק טיג ,עשיריטַאס ַא סע זיא רעבא ךות ןיא
 ליהּפא--ץ"רֲאֿפ ,ררטלוק עשידיי ,"ןטכישעג עכעלמיטסקלַאֿפ סעצרפ ןופ םירוקמ, ,רעג
5, /' 58). 

 ןענַאמרעד סָאװ ,ןטנעמָאמ ןארַאפ ןענייז גײװש עצואב ןופ טעשוויס םעד ןיא (*
 רימ ןעעז ,ןרַאקַאמ יװ יֹוזַא :םולח סראקַאמ) ַארַאקַאמ ןָאס סָאקנעלטרַאק רימידאלוו ןָא

 ןענייז ןרַאקַאמ וצ ףךיוא .רענעי ףיוא ךָאנרעד ,טלעה רעד ףיֹוא רעירפ גייווש עצנַאב
 .,םיטפוש עקיטכיר יד ןרעה למיה ןפיױא טשרע ןוא ,טכערעגמוא ןוא טכעלש ןשטנעמ
 -רעכירַא ןָא ןבייה תווצמ ענייז ,םיא וצ יז יה ,טלעו רעד וצ תונעט רעמ טָאה ראקַאמ זַא

 עצנאב יו יֹוַא ,טרָאד טרעוװ ,רעטקירעריגרעד רעד ,רע ךוא -- ,תוריבע עגייז ןגעוווצ

207 



 -עג עכעלמיטסקלָאפ ןוא שידיסח זיב ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא טינ
 ןשידִיי םענופ חוכ ןשיטע-ךעלטפַאשלעזעג םעד ןקעוופיוא ןפלָאהעג טָאה ,ןטכיש
 ןסיוא רע זיא ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח יד טימ .ןשטנעמסקלָאפ
 -לעודיווידניא םעד ,חוכ ןשיטעי-לעודיוידניא םעד !ודנוא ןיא ןקעװ וצ ןעוועג
 -- יגעוו סעצרּפ ףיוא טירש רעקידרעטייוו ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןייזטסּוװַאב ןשיטע
 רעד ןעוועג טינ זיא סָאד .טייקכעלנעזרעּפ רעשירעפעש רעיירפ רעד וצ געוו םעד
 ,טכַאמעג רע טָאה ריא וצ תונכה יד ,ריא וצ טירש עטשרע יד .טירש רעטשרע
 -סקלָאּפ יד רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא טינ רעיש ,ןעזעג ןבָאה רימ יו
 | ןטכישעג עשידיסח יד רַאפ וליפא ןוא עכעלמיט

 -עג ןעמ טָאה ,ןבירשעג ךָאנ רעִירפ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא טינ רעיש (ה)
 רעירפ זַא ,(טקנוּפ ןטצעל ןוא ןטפניפ םוצ רעביא רימ ןעייג ָאד ןוא) ןליפ טנָאק
 זיולב טינ ןרעּפרעקרַאפ ןוא ןכַאמ תבש שירעלטסניק רע טעװ רעטעּפש רעדָא
 ױזַא טייצ עצנַאג יד טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,הריתי המשנ יד ךיוא רָאנ ,המשנ יד
 ןט15 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןבירשעג רע טָאה -- תבש ןייא,) טקנעבעג
 ןליפ לָאז סָאװ ,הריתי המשנ ַא !הריתי המשנ עתמא ןייא --- 1902 רעבָאטקָא

 ּוװ ..קנַארק זיא ,עקידעכָאװ יד ,עכעלגעטי-גָאט יד ,ענעי יװ ,ןסיוו לָאז סָאװ
 ,(?יז ןעמ טמענ

 זַא ,טריּפשעג ןָא בייהנֶא ןופ ךיז טָאה ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא
 ןייז ןופ םייקמ האנ ַא ןרעו שירעלטסניק טעװ רע ןעוו ,טייצ יד ןעמוק טעװ סע
 ןייז טימ טנייה םעד, ;יבצ עילימַאפ סיקסניּפ ןגעוו לקיטרַא םעניא ןענשרד ןייש
 רעד זומ ןכערברַאפ ןוא ןדנגוט עניילק .,ןסערעטניא עניילק ,קיגָאל רעקידנעווטיונ

 -קעּפסרעּפ יד ןבָאה זומ רעלטסניק רעד ...רעקינָארכ םעד ןזָאלרעביא רעלטסניק

 .דיל ןיא ןייטשפיוא ןעק ,ןבעל ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא סָאװ ,סָאד :טייצ רעד ןופ וויט

 צלַא ןיא טיג רעיש ,ָאי ..."טמולחעג ןרעוו ןעק ,ןעשעג טינ ךָאנ זיא סָאװ ,סָאד

 -תבש; יד זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא וצ ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא ךָאנ ,קרעוו ענייז

 ףוס זַא ,ןריּפש טנעקעג ןעמ טָאה ,ןטלַאטשעג "עקידהריתי המשנ עקידבוט-םוי

 ןריטסעגוס טנעקעג טלָאװ גנולייצרעד סָאקנעלָארָאק זַא ,ךעלגעמ זיא ...ןביוהרעד ,גייווש

 ייוצ סע ןענייז רעבָא ךות ןיא .גיײװש עצנָאב ןיא השעמה רוּפס םעד ןופ לייט ַא ןצרּפ

 טדערעג טינ ןיוש ,הנוכ ערעדנַא ןַא רָאג טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ,ןכַאז ערעדנוזַאב רָאג

 גײװש עצנָאב ןיא תעב ,ןגיוצעצ ןוא גנַאל זיא גנולייצרעד סָאקנעלָארָאק סָאװ ,םעד ןגעוו

 ,רַאקַאמ סָאקנעלָארָאק ...טײקיניפרַאש ןוא טייקפרַאש ןייז ,םזינָאקַאל סעצרּפ רימ ןבָאה

 טרעװ ןוא הזעה ,טומ לָאמ ַא טימ טגירק ,למיה ןפיוא זיא רע זַא ,ךיז טמולח םיא ןעוו

 רעקיבלעז רעד טונימ רעטצעל רעד זיב טביילב עצנָאב תעב ,טַאקָאװדַא רענעגייא ןייז

 "עג זיא עריטַאס רעצנַאג רעד ןופ ץיּפש רעד ןוא ,ןעועג זיא רע סָאװ ,גייווש עצנָאב

 -עדֹרַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןגעק ,טסינַאמוה ןשיסור םעד ייב יו ,יוזַא טינ טדנעוו

 וצ סָאװ ןסיוו טינ ןייז ןגעק ,ןגײװש סעצנָאב ןגעק יו ,ןטייקיטכערעגמוא עריא ןוא גנונ
 .טכַאמ רענעגייא ןײיז ןוא טרעוו םענעגייא ןייז ןופ ןגָאז

 -עגריפ טָאה רע וװ ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ץרּפ טָאה תונורכיז סיקסניּפ דוד טיול

 -ָארָאק ןופ טַאיגַאלּפ ַא זיא'ס זַא ,ןפרָאװעגפיוא םיא טָאה ןעמ ןוא ,גײװש עצנָאב טנעייל

 טָאה רע רעדייא ,ַארַאקַאמ ןָאס טנעיילעג טָאה רע זַא ,טנקיילעג -- ,גנולייצרעד סָאקנעל

 לָאז רע ןעװ .(26-25 'זז ,10 רעמונ ,טײק ענעדלָאג יד) .עריטַאס ןייז ןבירשעגנָא
 סָאד זַא ,ןרעלקרעד טגעקעג טכײל הרע טלָאװ ,"םולח, סָאקנעלָארָאק טנעיילעג ןבָאה

 | .ןכַאז ערעדנֹוזַאב ראג ייווצ ןענייז
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 סָאװ ,ץלַא ןופ ,ויטַאגעגנ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ ןעלסײרטּפָא ךיז רע טעװ ףוס לכ

 ןגָאז טעװ ןוא -- טָאּפש רעדָא גונטכַארַאפ ןופ ןליפעג זיולב זדנוא ןיא טקעוװ
 תונצל טינ ןרָאט רימ, :ןשאוהי ֹוצ וירב ַא ןיא רעטעּפש טגָאזעג טָאה רע יו
 ?ןעמירקרַאפ לָאמ ַא ךיז זומ ןעמ .ןרעוו טצנַאלפעג ןוא טיובעג זומ סע ,.,ןביירט
 ןוא םיאיבנ רימָאל ...םוקילבוּפ ןרַאפ טינ ,לגיּפש ןרַאפ -- טגעװ ריפ ןשיווצ זיִא
 ,ןעזסיורָאפ טכייל טנעקעג טָאה ןעמ ,ָאי ,(*?סקילַאשרַאמ ןייק טינ ,ןרעו רעריפ
 יניס םוצ; -- ןעו ,הגרדמ רעד וצ תונכה -- זיא ,טביירש רע סָאװ ,ץלַא זַא
 -:אגראפ רעד וצ געוו רעד ןייז טעוו סָאד ןוא ...ןריפ ךייא ךיא לע גרַאב םעד
 ;ןגערפ ייז ןוא ןקעוו ןזיר עטלַא יד ,ןענעפע םירבק עטלַא יד ןלעװו רימ ,טייהנעג
 --'("רעזעל רעד ןוא ךוב סָאד ,רעטכיד רעדע) *!?שטנעמ זיא סָאװ ?ןבעל זיא סָאװ
 רעו טעז, :ןגערפ רָאנ טינ ןוא) ןגערפ טעװ רע ןעוו ,הגרדמ רעד וצ תונכה
 סָאד ּוװ ץעגרע טגנילק ?ץרַאה שידִיי א טימ רעוו טליפ ?ןגיוא עשידִיי טימ

 .?רוטַארעטיל רעזדנוא טלעפ סָאוװ) ??טרָאװ-המשנ עשידִיי
 טנפעעג רע טָאה ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןיא ךָאנרעד ןוא שידיסח ןיא

 טימ ןעז; טניימ סָאװ עגַארפ רעד ףיוא טרעפטנעעג ,ןזיר טקעוועג ,םירבק עטלַא
 -עס ייווצ יד טָא ןיא ,*טרָאװ:המשנ עשידִיי סָאד, טײטַאב סָאװ ,"ןגיוא עשידִיי
 ..ןעשעג טינ ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןעמ טמולח; ןעגנולייצרעד סעיר

 ,241 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב (*
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 ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ

 קלָאפ ןטימ תופתוש (א

 -סקלָאפ יד יו ,רעשיריל ןוא רעפיט ןענייז סָאװ ,ןכַאז ָאד ןענייז זעידיסח ןיא
 ןופ ערעסעב יד ןיא) ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןיא רעבָא .ןטכישעג עכעלמיט
 ,טייקשירעלטסניק עכעלדליב רעמ ךיוא ,טייקשירעלייצרעד רעמ ָאד זיא (ייז

 ךיז טנעקעג טינ רעקנעד רעד ץרּפ טָאה ןעקנעד רעגייטש ןשידיסח םעד טימ
 -ַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד זַא ,קיטנעק ןייז טינ רָאג לָאז סע זַא ,ױזַא ןטפעהַאב
 זיא ,ץרּפ רעקנעד םעד רַאפ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד רעבָא .גנוטפעה
 יז ידכ ,ןטכַארט ןעמ זומ ןעקנַאדעג ,רעלטסניק םעד ןצרּפ רַאפ ןעוועג ךעלגעמ
 יד קידנליו טינ ייז ןעמוקַאב ,ייז טכַארט ןעמ ןעוו ןוא ,שי ַא סעּפע ןייז ןלָאז
 רֶע סָאװ ,םעד ץוח ַא .רעלטסניק רעד זיא שרעדנַא .טכַארט סָאװ ,םעד ןופ ברַאפ
 טימ טיג ןוט וצ וצרעד ךָאנ רע טָאה ,רעקנעד רעד יװ ,רעוויטקעיבָא עבטב זיא
 טיג ןיוש זיא ייז ןוא ,ןטלַאטשעג עקידעבעל טימ רָאנ ,סעיצקַארטסבַא עליוה
 -גאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז יו ױזַא זדנוא ןזייװַאב וצ רעווש ױזַא
 ,טייהרעקידעבעל סיוא ןעעז ייז יו ױזַא רעדָא ,תורוד עקיטייצרַאפ ןופ עיזַאט

 -ויטקעיבָא סָאד) עשיּפע סָאד טָאה רַאפרעד .לוגליג ןשירַארעטיל םעניא טינ ,
 לָאמַא ןופ חיר ןרעכעלריטַאנ ןוא ןרעקרַאטש ַא שידיסח סעצרּפ ןיא (עשירעלייצרעד

 ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד ןיא עכעלקנַאדעג ןוא עשיריל סָאד רעדייא ,ךיז ןיא
 עכעלמיטסקלָאפא יד ןיא .(ייז וצ ןרעהעג סָאװ ,תוישעמ-שידיסח יד ןיא ןוא)

 רעטנענ ייז ןיא ךיז רימ ןליפ רַאפרעד :קיּפע רעמ ןַארַאפ רעבָא זיא ?ןטכישעג
 ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ טלעוװ יד .קיטנַאמָאר רעשירעלטסניק טכע רעד וצ
 -- סָאד .שידיסח ןיא יו ,םעטָא ןרעקידעבעל ַא טרָאד טָאה עדנעגעל רעד ןופ
 ַא טָאה רע :ןײלַא טינ רעקיטנַאמָאר רעד זיא קיּפע רעד ןיא .סעּפע ךָאנ ןוא
 ,דניק ןופ יוװ ױזַא ,קלָאפ ןופ עיזַאטנַאפ יד .ןוימדה-חוכ סקלָאפ םעד -- ףתוש
 -- קלָאפ סָאד ,עלַאער סָאד קיצניװ וצ ןעק דניק סָאד .שיטנַאמָאר עבטב זיא
 ,ןבעל ןייז ייז ןיא טניפעג דניק סָאד ,סעיזַאטנַאפ וצ ןדייב ייז טיצ --- ,טוג-וצ
 ןעמ יװ ,ּפָא ךיז יז ןביג עדייב ןוא -- ,ןבעל ןייז ןופ ךוּפיה םעד --- קלָאפ סָאד
 רעמ ןליוו ןשטנעמ ןעוו ,הפוקת ַא ןיא ...םיורט םעד --- ףָאלש ןיא ּפָא ךיז טיג
 רעכעלשטנעמ רעד ןעוו ,הפוקת ַא ןיא ,ךַאװ רעמ ןייז טינ ןענעק רעדָא טינ
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 ןטעטילַאער ערעװש ןופ טטַאל רעד רעטנוא טַאמ ןוא דימ ךיו טליפ קנַאדעג
 טקנגעב ןעמ ןוא ,ןעז טינ ליוו ןעמ סָאװ ,ןעמ טעז גָאט ןופ טכיל ןלעה םייב ןעוו
 -ַאר ַא ןיא ,ץרוק --- ,תושמשה-ןיב ןוא טכַאנ ןופ סנטָאש ךָאנ טשלח ןעמ ןוא
 קלָאפ ןופ ךעלדיל ןוא ךעלהשעמ יד ןָא ךיז ןעמ טנָאמרעד הפוקת העשיטנַאמ
 טימ ןעוועג זיא ױזַא .גנורעטסײגַאב ןופ לַאװק ַא ןרעװ ייז ;רעדניק עניילק ןוא
 -סקלָאפ םעניא טפיטרַאפ ךיז ןבָאה ייז :טרעדנוהרָאי ןט19 בײהנָא רעקיטנַאמָאר יד
 רעקיטנַאמָאר-ָאענ יד טימ ןעוועג סע זיא ױזַא ,עלהשעמ-סקלָאפ םעניא ןוא דיל
 םענייאניא סָאװ ,קנילרעטעמ ַא טימ ,רעגייטש ַא ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ביײהנָא ןופ
 סווָיַאנ סעּפע ךיז ןיא רע טגָארט טייקטריניפַאר רעקיטסייג רעטספיט רעד טימ
 ,ןפַאשקלָאפ ןשידִיי םוצ סערעטניא םעד טימ ןעוועג סע זיא ױזַא ,סשידניק ןוא
 ןליפ וצ ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה טרעדנוהרָאי ןטס20 ביײהנָא ןוא ןט19 ףוס סָאװ
 -ָאר סעצרּפ רַאפ ךיוא .עּפָאריײא-חרזימ ןיא עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעד ייב
 רע :טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ךיז ןדנעוו ןייז ןעוועג קינייװ זיא ןפַאש ןשיטנַאמ
 ,טייהנעגנַאגרַאפ רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןופ ןרענ וצ ןבײהנָא טזומעג ךיז טָאה
 ןשיטנַאמָאר ץוח ַא ,ןענופעג ץרּפ טָאה קלָאפ םייב .ןטכישעג סקלָאפ םעד ןופ
 רעד ןיא איבנה והילא :ןטלַאטשעג עשיטנַאמָאר ,עקידעבעל ,עשירפ ךיוא ,ןביולג
 רעד :;קינוװַאװדמל רעד ;רעלטעב ַא ןופ ,ןַאמרופ ַא ןופ ,לשטייד ןופ טלַאטשעג
 םייב ..קידנע ןַא רַאפ טלעטשרַאפ אבשיהכלמ יד ;סהרש בייל 'ר ;רבד-לעב
 םיא קלאפ סָאד ויא .ףָאטש ןעיור ןייק טינ ,ןקידעבעל ןענופעג רע טָאה קלָאפ
 "ןטכישעג, יד ןיא ךיז טליפ סע רעמ סָאװ ןוא .ןפַאש ןייז ןיא ףתוש ַא ןרָאװעג
 ץלַא ,ייז ןיא סיוא ץלַא טעז רעכעלריטַאנ ץלַא ,קלָאפ ןופ ןעמענ לייטנָא סָאד
 ;ןיאמ שי ַא טפַאש יז ,טפַארק עכעלטעג ַא זיא ןביולג ...ןביולג סע ךיז טזָאל רעמ
 ,קידעבעל ךיוא זדנוא רַאפ יז זיא ,ןביילג ערעדנַא רעכלעוו ןיא ,ךַאז ַא רימ ןרעה
 ךעלהשעמ עשרעדניק ןופ טלעוו עשיטסַאטנַאפ יד .ריא ןיא טינ ןביילג רימ םגה
 קיטש ַא סע זיא רעדניק יד רַאפ סָאװ ,סָאד :ענעסקַאורעד ,זדנוא ךיוא ןקיצטנַא
 ןבעל קיטש ַא ןייז וומ ןצעמע רַאפ .רעבָא .טסנוק זדנוא רַאפ זיא ,טעטילַאער
 רָאנ ץרּפ טָאה רַאפרעד .טסנוק ןרעװ טע ףרַאד ערעדנַא רַאפ סָאװ ,סָאד סָא
 ןעוו ,גנוטכיד רעשיטנַאמָאר ןופ הגרדמ רעתמא רעד וצ טנענרעד ךיז טלָאמעד
 טינ טביילג ןיילַא רע ביוא סָאװ ,ןכַאז ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא זדנוא טָאה רע
 קיטנַאמָאר יד ןעוועג קיטנַאמָאר ןייז זיא רעירפ ,קלָאפ סָאד ייז ןיא טביילג ,ייז ןיא
 ןָא ךיז יז טבייה ןבייהנָא סָאװ ,קיטנַאמָאר עקידמינּפ-ייװצ יד ,ענייה ךירנייה ןופ
 סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,קיטנַאמָאר יד :גולק ךיז יז טקידנע ןקידנע ןוא וולַאנ
 -יא רעשיטנַאמָאר, רענעפורעגנָא ױזַא טימ רָאנ ,הנומא רעשיטנַאמָאר טימ טינ
 וו ,טרָאד .ןרעטשעצ ֹוצ ןיילַא ךָאנרעד ייז ידכ ,סעיזוליא ןפַאש טימ ,"עינָאר
 ,ןרעטשעצ וצ ףיוא הירב רעמ רע זיא ,קלָאפ סָאד ףתוש ןייז רַאפ טינ טָאה ץרּפ
 -מיטסקלָאפ טינ זיא יז ןמז לכ ,קיטנאמָאר ןייז ןוא ,סעיווליא ןפַאש וצ ףיוא יו
 טימ טרעפעפרַאפ ןוא טצריװעג זיא יז ןעו רָאנ חיר ַא ןוא םעט ַא טָאה ,ךעל
 -ָאריא טינ ןענייז ייז ןעוו ,ןכַאז עשיטסילַאער סעצרפ .,?עינָאריא רעשיטנַאמָאר;
 .שיריל ויא יז ןעוו ,קיטנַאמָאר ןייז ךיוא ןוא ,לאטנעמיטנעס ייז ןענייז ,שינ

 -הצילמ ןיא ןלַאפוצנײרַא רַאפעג ןיא יז זיא ,ךעלמיטסקלָאפ-שיּפע טינ ,ךעלנעזרעּפ
 סע יוװ ,סעמעָאּפ ענױזַא ןענייז שירָאטער ןוא לַאטנעמיטנעס .טייקסיז רעקיד
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 ןענעייל טינ יז ןעק ןעמ .עביל ַא ,רימ טימ טינ ײג ,עשעג רעדנוװ ןייק ןענייז

 ...ןטייקיסיז ליפ וצ לָאמ ַא טימ ןסע טינ ןעק ןעמ יו ױזַא ,דנַאנַאכָאנ לָאמ רָאּפ ַא

 "גייש עטצוּפעגסיױא ליפ וצ ַא ןוא עטלַאק ַא זיא'ס רעבָא ,טנייש סעּפע ָאד ןַארַאפ

 ךיז ןכַאמ וצ ןוא ןצוּפ וצ ביל דימת ךיז טָאה טעטילַאטנעמיטנעס יד ,טייק

 ענעדלָאגניג, ,"ןעלגילפ-רעלדָאק ,"ביוט עליטש; יו ,רעטרעוו ענױזַא טימ שזַארוק

 -עג טינ זיא יז .קלָאפ ןופ קיטנַאמָאר עוולַאנ עשירפ יד זיא שרעדנַא ...*עפרַאה

 "נעמיטנעס ןופ בלַאז רעד טימ טבלַאזעג טינ ךיוא זיא יז ,עינָאריא טימ ןצלַאז

 ךרוד ?קיטנַאמָאר רעד טָא ןופ הגרדמ רעד וצ ןעמ טכיירגרעד יװ רעבָא .םזילַאט

 ךיא סקלָאפ םעניא ךיז ןבעװנײרַא ןוא ךיא םענעגייא םעד לסיב ַא ןגייברַאפ

 .טעטיװנַאנ ןייז ךיז ןיא ןּפַאזנייא ךרוד ,ךַארּפש עוויַאנ ןייז םיא ייּב ןעייל ךרוד

 ןיא עשיטַאמעלבָארּפ סָאד זיא סָאד) תומימת ןייק טינ טגָאמרַאפ ןיילַא ץרּפ |

 טלעװ עוויַאנ יד רע זיא ,רעלטסניק ַא זיא רע לייוו רעבָא ,(םזיטנַאמָאר ןייז

 -םיטניא טינ בוא ,שיטסיטרַא ,שירעלטסניק גישמ עיזַאטנַאפ סקלָאפ םעד ןופ

 ךָאנ ,ןײלַא ךיז ןָא ןסעגרַאפ ןרעפיט ַא ךָאנ םיא ןופ טרעדָאפ סָאד .ךעלשטנעמ

 סָאד לייוו ןוא ,קלָאפ ןופ טסוג ןוא טסייג םעניא ךיז ןבעלניירַא ןרעוויסנעטניא ןַא

 יד ןיא יװ ,רימ ןליפרעד גנילצולּפ זַא טפערט ,ךַאז עטכייל ןייק טינרָאג זיא

 ,רימ ןליפרעד גנילצולּפ ,ךיא םענעגייא ןייז ןופ טייקפרַאש עטלַאק יד ,תונתמ יירד

 יייזדנוא וצ טדער רעביירש רעגולק רעד רָאנ ,קלָאפ עװנַאנ סָאד טינ זַא

 עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ַא ענייז ידכ ,קלָאפ ןטימ תופתוש ןכַאמ זומ ץרּפ

 ,השעמ-סקלָאפ ַא ןופ ןח םעד ןרילרַאפ טינ לָאז

 ,דיחי רעד יװ ,רעפיט טליפ ,רעלטסניק רעוויטקעלָאק רעד טָא ,קלָאפ סָאד

 ..ןילַא רָאװ יד יוװ ,רעקיטפַאהרָאװ לָאמ ַא זיא םולח רעד ױעדָא עיזַאטנַאפ יד זַא

 -נעטש זיא לבַאֿפ יד; :רע טביירש תונורכיז ענייז ןיא ,טסּוװעג ןופרעד טָאה ץרּפ

 ןרַאפ -- גנוטכיד-סקלָאפ יד ,םענעעשעג-ךעלקריוו ןרַאפ רעקיטפַאהרָאװ קיד

 . -- גנוטכיד ןייז וצ ןוא קלָאפ סָאד ךיז וצ ןעוועג ףרצמ ץרט טָאה ..."טקַאפ ןתמא

 רעבָא טניימ סָאד .קלָאפ ןטימ תופתוש טכַאמעג טָאה רע ,גנוטכיד-סקלָאפ יד

 "עג טָאה ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ,תיבה-לעב סיוא ןרָאװעג זיא רע זַא ,טינ

 "ירק עוװיַאנ יד זיולב טינ ןעניימ סע יװ ,"ליומ ןייז ןופ קלָאפ םעד ןדייר; ןזָאל

 ערעזדנוא ןופ רענייא ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ןענייז סָאװ ,סרעקיט

 ןוא ,תופתוש עתמא ןַא ןעוװעג זיא'ס ,ןיינ .(*סרעקירָאטסיה-רוטַארעטיל ענייפ

 ליומ סעצרּפ ןופ קלָאפ סָאד טדער ןעוו .ןעמיטשַאב וצ רעווש ןעוועג טלָאוװ'ס

 ,סױרַא ליומ סקלָאפ םענופ ץרּפ טדער ןעוו ןוא

 ,ףתוש רערעסערג ַא סיוועג ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןיא זיא קלָאפ סָאד

 ץרּפ טינ זַא ןעזעג רעירפ ןבָאה רימ יװ ,רָאלק זיא סע ּוװ ,שידיסח ןיא יו

 סָאה ךָאד .ןרָאװעג טצרּפרַאפ זיא תודיסח ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,דיסח ַא ןרָאװעג זיא

 ןיא קלח ןשּפיה ַא טגײלעגנײרַא ךיוא ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןופ ץרּפ רעד

 ןוא -- .עיזַאטנַאפ ןייז ןוא קלָאפ ןטימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,תופתוש םעד

 -רעביא ןעמונעג ךיז טָאה (ץרּפ) רע ןעוו טשרע; זַא ,טביירש במָאלָאג .א ןעוו

 ןעמונעג טָאה ץרּפ ןעװ ,קלָאפ ןופ 'תומשנ עמוטש' יד ןדייר סע סָאװ ,ןבעג

 טלָאמעד טשרע -- וויזַאא סננחוי יד ןופ רעגרָאזריפ רעד ןרעוװ וצ ךיז ףיוא

 ,02 'ז ,ינש רפס ,ישילש קלח ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,ױבוחל .פ (*
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 ַא יװ רעמ סע זיא -- (*"רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעד ןרָאװעג רע זיא
 "תומשנ עמוטש? יד סָאװ ,"ןבעגרעביא; טימ טנגונַאב טינ ךיז טָאה ץרּפ .אמזוג
 חילש ןייק ןרָאװעג טינ זיא רע ,ןטכַארט ןוא ןדייר סננחוי עקידװעדײרַאב יד ןוא
 רעטסקינייװעניא רענעגייא ןייז ןופ חילש רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רע ,רוביצ

 ,טלעוו

 ךוב סָאד (ב

 -- ךעלכיב רָאנ ןענעייל רקיע רעד ןוא ןביירש שידִיי ףיוא ןעמ טגעלפ לָאמַא

 םעד טזָאל רוד ןייא סָאװ ,רעכיב ןייק טינ .רעכיב ןייק טינ -- ךעלכיב-השעמ

 רעפיט ייז טכַאמ ,םישוריּפ עיינ ייז ףיוא טכַאמ רעדעי סָאװ ,השוריב ןרעדנַא

 ,קילייה ייז ןענייז ,קיביײא ןענייז ייז לייו סָאװ ,רעכיב ןייק טינ ,רעטיירב ןוא

 ןבָאה םירפס) רעכיב ענױזַא .,.הנומא ייז ןיא ןעמ טָאה ,לַאפּפָארַא ייז רַאפ ןעמ טָאה

 ,"ויהלא םע םימת; ןעוועג זיא סע ןעוו ,לָאמַא טַאהעג קלָאפ סָאד טָאה (ןסייהעג ייז

 יד ןענייז טלָאמעד .עקילייה רָאנ ,עגולק טינ ןעוועג ןענייז םייבר ענייז ןוא

 יז טגעלפ ןעמ ןוא ,עטנשריעג ןעוועג ,עטלַא יד יו ױזַא ,עיינ יד ,םירפס עשידִיי

 סעּפע ,שודיח ַא ןכוז ןוא ייז ןיא ךיז ןפיטרַאפ -- ןענרעל רָאנ ,ןענעייל טינ

 ןגעוו הווצמ ןופ ןענרעל ּפָאק ןפרַאש ןטימ דיי רעד טגעלפ םיקסוּפ ..,לַאטנייא ןַא

 ,םיקסופ יד ןופ טינ ,םישרפמ יד ןופ ןבָאה רע טגעלפ האנה :הארוה םשל רעדָא

 ןזייװסױרַא ךיז טגעלפ ָאד .אפוג ןיד םענופ טינ ,ןיד םעד ןעגנירדסױרַא םענופ

 (ןעניימ ךס ַא יװ) ּפעק עמורק טימ םינלטב ןופ טײקטציּפשרַאפ יד זיולב טינ

 סעּפע גנוטסולג יד ןוא קשח רעד -- רשפא ץלַא יװ רעִירפ ןוא --- ךיוא רָאנ

 רעד ןיא ,ױזַא טַאלג זיא ,תילכת ַא טימ טינ ביוא --- ,ןייז וצ שדחמ ,ןוטוצפיוא

 -שרדמה-תיב רעד זיא ןכוז הסנרּפ ןופ ,טעברַא רעכעלרעּפרעק ןופ ...ןירַא טלעוו

 ,ןרָאלק ַא טַאהעג רע טָאה ּפָאק ַא ,יירפ ןעוועג ,קינלחא-בשוי רעד ,שטנעמ

 סע טָאה ,עיזַאטנַאפ-גנוּפַאש ,עיגרענע:ךרַאמ ,עיגרענע טרָאד ןבילקעג ךיז טָאה

 ףיוא ,לוּפליּפ ףיוא ןרָאװעג טצונרַאפ סע זיא ,ןרעוו טצינרַאפ סעּפע ףיוא טזומעג

 ןבָאה -- הטיש עיינ ַא ,ןטרעוו עיינ --- סקידתושממ סעּפע ןפַאש ..,הרות-ישודיח

 -רָאטשעג יד :טגַאװעג ןבָאה ,טנעקעג ןבָאה סָאװ ,עלַא טינ ןוא ,טנעקעג עלַא טינ

 יז ןוא ,זיירק-ףושיכ ַא טימ טפושיכעגמורַא ייז ןבָאה ,םינושאר יד ,תורוד ענעב

 ךיז ןעיירד ,לוגע-ףושיכ םעניא ןליוו ןטרעוװילגרַאפ ַא טימ ןביילב טוומעג ןבָאה

 ןעייג ןגעו -- עמורק טפָא -- עיינ טימ רָאנ ,ןליצ עיינ טינ ןכוז ןוא םיא ןיא

 -כרוד, ,"גרעב ןסייר, ,קיטשיּפָאק ןזייו ,האצמה ַא ףיוא ןלַאפ :ליצ ןטלַא םוצ

 ,ןסעגרַאפ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ ...?לדָאנ ַא ןופ רעיוא"ןכרוד טנַאפלעה ַא ןריפ

 -עג טינ ליצ ןויטיזָאּפ םוש ןייק טָאה יז שטָאכ סָאװ ,טעברַא רעד טָא ןיא זַא

 םעד טָא ןיא זַא -- ,שפנ תריסמ ןוא ןעדב ַאזַא טימ ןרָאװעג ןָאטעג יז זיא ,טַאה

 ,לַאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא לוּפליּפ) ךיז ןליּפש ןטרעטסײגַאב ןוא ןקיטסייג

 רימ טזָאל ,םעד טָא ןיא זַא --- ,(ןליּפש וצ ןענוגרַאפ ךיז ןבָאה ןדִיי עמורפ ןעוו

 :סשיגַארט סעּפע ןוא סנייש סעּפע ןעוועג זיא םזיטרַא ןלעוטקעלעטניא ,ןגָאז

 -עג ךיז טָאה ,געו םעד טלעטשרַאפ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןפַאש ןופ לַאװק רעד

 15 'ז ,5 דנַאב ,ןטפירש ענעבילקעג ,במָאלָאג .א (*
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 ןגָאלשעגכרוד ךיז ,טנעװ עכיילג ףיוא טעּפַארדעג ךיז ,ףיט רעד ןיא ןבָארג
 ,ןפַאש ןופ טסייג רעד .;:ןלַאנַאק ענעגרָאברַאפ ,עטיירדרַאפ ,עמורק ךרוד געוו ַא
 טָאה ,טלעװ רעיירפ רעד ףיוא סרַא טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,עיזַאטנַאפ יד
 ןגיזעג טרָאד ןוא ץכעלָאש רענעגייא רעד ןיא ,ןילַא ךיז ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז
 ,םעדָאפ ןטפושיכרַאפ םעד ,םעדָאפ םענעגייא םעד ןענוּפשעג ,טפַאז ענעגייא יד
 םוצ טניווועגוצ ךיז טָאה ןעמ ןוא ...ןסירעג ןוא ןענוּפשעג ,ןסירעג ןוא ןענוּפשעג
 רעד זיא ןסיוו סָאד טינ; עמ ףרַאד ןעניפש רָאנ ,ןעניפשסיוא טינ זַא ,קנַאדעג
 לגילפ ןיא) םיעגושמ סעצרּפ ןופ רענייא טגָאז סע יו ,"ןרעלק סָאד רָאנ ,רקיע
 ..(םיעגוזעמ רַאפ

 . ןגעלפ רימ זַא ןוא ,עיצקנופ עקידנעטשבלעז ַא ןרָאװעג זיא ןרעלק סָאד

 -- ?רפס ַא ןיא ןייז ןייעמ טינ רימ ןגעלפ ןעוו ןוא -- רפס ַא ןיא ןייז ןייעמ
 ,דוס רעד ,שרד רעד ;סיוו סָאד טינ ,ןרעלק סָאד ןעוועג זדנוא ייב רקיע רעד זיא
 ..טש59 רעד טינ ,זמר רעד

 וצ ,תונרקח עטסוּפ וצ ,ןכַאז עשירַאנ ןוא עשימָאק וצ טפָא ןריפ סע טגעלפ
 -ָאכיקנַאד סָאד ,עטסנרע סָאד ךיוא ןזײװסױרַא רעבָא ָאד ךיז טגעלפ סע :תונלטכב
 "ודיח ֹוצ עביל עפיט רעבָא ,עווָיַאנ יד ,רפס םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ עטסנרע שיט
 .שדחמ סעּפע ןענייז סָאװ ,יד וצ ןוא םיש

 ,םירפס-הלכשה יד ,"ןעלוסּפ-ףירט/ יד ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע זַא ,רעטעּפש

 טושּפ ןעוועג לָאמ טפָא ןענייז ייז שטָאכ) ייז ןיא ךיוא ,לגרה יּפ לע ,ןעמ טָאה

 "טַאלב ןיא ןָאטעילעפ ַא וליפא --- תודוס ,תונווכ טכוזעג --- (תוטשּפה תילכתב

 ויא סע לייוו ,טַאלב ַא ןיא ןָאטעילעפ ַא אקווד --  ,וליפא טינ ,ןיינ ..,גנוטייצ
 ןייז לבוס טנעקעג טינ סע חומ רעשידִיי רעד טָאה ,ששאר-תולק םעד ןיא ןגעלעג
 ןגעקטנַא --- ?ןל-עמשמ-ָאק יאמ .,,ןיימ םענעטלַאהַאב ַא סעּפע םעד ןיא טכוזעג ןוא
 ,עגַארפ עקיצנייא יד ןוא עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד -- ?סָאד רע טגָאז סָאװ
 ףרעפטנע טזומעג טָאה רבחמ ַא רעכלעוו ףיוא

 םעד ןטלַאהסיא טינ ךיוא לָאמ ַא טגעמעג טָאה רבחמ רעשיערבעה רעד
 -ַאטשעג זיא רע סָאװ ,סוחי םעד טַאהעג טָאה רע ,ןעמַאזקע-ןל-עמשמדָאק-יאמ
 רע זיא ,ךַארּפש רעד ץוח ַא .םירפס עקיטיײצרַאפ ,עטלַא יד וצ טנעָאנ ןענ
 ,ןייז ךמוס ייז ףיוא ךיז טגעלפ רע סָאװ ,םעד ךרוד יא ןדנוברַאפ ייז טימ ןעוועג
 סעּפֶע ךיוא זיא סָאד ;ןטלַאה המחלימ יײז טימ טגעלפ רע סָאװ ,םעד ךרוד יא

 טָאה ,רעװעג םענעגייא רעיײז טימ ןעמוקייב ייז טלָאװעג !גנודניברַאפ ןימ ַא
 םעד ןופ ןסָאנעג רע טָאה לייוורעד ,ייז ןופ טנעָאנ רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז רע
 טָאה ןעמ ןוא המחלימ *ןטלַאה ייווצ זַא :טַאהעג ייז רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ײשּפָא
 ,ןטייווצ ןרַאפ ךיוא אליממ ןיוש סע ןעמ טָאה ,דצ ןייא רַאפ ץרא ךרד

 -עטיל רעשידִיי רעיינ רעד ןגעוו דייר ךיא) רעבָא רוטַארעטיל עשידִיי יד

 --- (ןרָאװעג ןעמונעגרעביא םירפס עטלַא יד ןופ זיא סָאװ ,רעד ןגעוו טינ ,רוטַאר
 עשידיל) ןבעל ןטלַא ןטימ ןוט וצ טַאהעג בור סָאד טָאה רוטַארעטיל עשידִיי יד
 ןיא .עטלַא יד םירפס יד טימ טינ ,(סרעריפ עשידיי ,ןעגנוריפ עשידִיי ,תוסנרּפ
 רוטַארעטיל ַא ןעװעג ךָאד סע זיא :טשימעג טינ ךיז יז טָאה םירפס עטלַא יד

 לָאמ ַא קיד ריאמ קיזיא טגעלפ רעמָאט .."טייל עניימעג ןוא ןעיורפ, רַאפ

 טינ רעבָא ,תובישח יד טָאהעג סע טָאה ,לשרדמ ַא יצ ארמג ַא *ןקָארבנײרַא;
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 ןשידִיי ןטלַא םעד רַאפ זיא רוטַארעטיל עשידִיי יד זַא ױזַא ...לָאמַא ןופ ןח םעד
 ןעוועג -- (ןפַאש טשרע טפרַאדעג טָאה ןילַא יז סָאװ ,םעד רַאפ טינ) רענעייל
 ;סעיצידַארט ןייק ,ווירב-סוחי ןייק טינ טָאה יז ,ךַאז עװַאקישט ַא ,עיינ ַא סעּפע
 "ףעבייו רעד ןופ ,זיא רעגרע ךָאנ סָאװ ,ןוא *סַאגרעטסוש ןופ, ןעמוקעג זיא יז
 ַא סעפע טימ טדערעג ,(ןסירעגּפָא ךיז "הניארו הניאצ, ןופ טשרע) לוש רעש
 עטסָארּפ א ,עמערָא ןַא טכיורבעג ,ןילַא ךיז וצ לוטיב ַא טימ ,לוק ןקידמינונחת
 רעד ,תוקמע רעד ןָא ,ךעלטסָארּפ ןעוועג ךיוא ןײלַא ,הליחמ ,זיא ןוא ךַארּפש
 רעטלַא רעד ,רענעייל רעשידִיי רעד רעכלעוו וצ ,"ןויע ךירצו, םעד ,טייקפרַאש

 זיא -- ,טלעו רעד ףױא סרענעײל עטסטלע יד ןופ רענייא ,רענעייל רעשידִיי

 ןדִיי ייב זיא טוג תמא ,םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז ,טוגש .טניוװועג ןעוועג
 זַא .ןייטשרַאפ וצ ךעלגעממוא סע זיא'ס ןוא חומ םעד טכערב סָאװ ,סנױזַא רָאנ
 עלעדנעמ .."קעטש סעּפע ןענירעד ךָאד זומ אמתסמ ,טינ סע טייטשרַאּפ ןעמ
 טדערעג רע טָאה סעּפע :רענעײל םעד ןלעטש ןדירפוצ לסיב ַא ָאי טגעלפ ןיײלַא

 .ןיימ א קידנעטש סעּפע טָאהעג ,ןשינערעהוצנָא טימ ,םילשמ טימ ,םיזמר טימ
 רעד רענעייל רעד ךיז טכַארט אמתסמ -- ."ןסיוא ךיא ןיב ,רע טגָאז ,סָאד טינפ |

 ,ןסיוא סעּפע ָאי ךָאד רע זיא אמתסמ -- ,רעייטשרַאפ רעסיורג רעד ,רעשידִיי
 םיא זיא ..ןרעטַאמ לסיב ַא ךיז ,ןפערט ןעמ ףרַאד ,עלעדנעמ יבר רעגולק רעד
 "ניײרַא ךיז סָאװ ןיא ,ןוט וצ סָאװ ןַארַאפ :רענעייל ןשידִיי םעד ,רעכעליירפ
 -נָאק וצ ןעוועג רענעייל ןשידִיי ןרַאפ עלעדנעמ יבר וליפא זיא ךָאד ...ןוטוצ

 רע ןעוו ןטלעז ,ןטלעז ;םורַא סָאװ ,הביבס רעד וצ ,ןבעל םוצ טנעַאנ וצ ,טערק

 ןעניז ןיא רע טָאה בור'ס .םיכרד עטייו רָאג ןיא עקַאט ,עטייוו ןיא טכירקרַאפ
 ענייז ןיא תודוס יד ןיא ,םיזמר יד ןיא וליפא ןוא ,עלַאער סָאד ,עטנעָאנ סָאד
 רעסיורג רעד ,יישר רעד ףוס לכ ףוס זיא עלעדנעמ :תוטשּפ קיטש ַא טקעטש
 ןעוועג זיא רע .ץרּפ ןעוועג זיא שרעדנַא ..רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןטשּפ
 -- ןעניפעג ןוא -- ןכוז םיא ייב טנעקעג טָאה רענעייל רעד סָאװ ,רעטשרע רעד
 ,רענעייל ןרָאֿפ שינעייל ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטשרע רעד :טייקפרַאש ,תוקמע
 .אא"שרהמ קיטש ַא סעּפע עקַאט רָאנ ,י"שר ןייק טינ

 ,רונש יד טניימ ןוא רעטכָאט רעד טגָאז רערעזדנוא ?עדייז; רעגולק רעד

 ,טגָאז רע סָאװ ,רעבָא ךַאז יד ;ערעדנַא ןַא טניימ ןוא ךַאז ןייא טגָאז רע רעדָא

 רע טגָאז ,טגָאז רע סָאװ ,ןײלַא ךַאז יד -- ץרּפ .ףוס ןזיב ,ןצנַאג ןיא רע טגָאז

 ,ךעלעטניפ ױזַא טָאלג טינ ןענייז ךעלעטניּפ ענייז ;ףוס ןזיב ,ןצנַאג ןיא טינ

 סעּפע וצ ךיז ףרַאד ןעמ ,ןטכַארט ייז ןגעוו ףרַאד ןעמ --- ןפערט ףרַאד ןעמ סָאװ

 --- בעוװעג ַא ,ןעניּפשרעד םיא ןלָאז רימ --- םעדָאפ ַא זדנוא טיג רע ...ןטכַארטרעד
 ..ןבעוורעד סע ןלָאז רימ

 -ירח ןוא תוריקח ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,רענעייל רעשידִיי רעד

 -- שילַארָאמ ןוא לעוטקעלעטניא -- םיא טָאה סָאד ןוא טַאהעג ביל סע טָאה ,תופ

 ױזַא םתס טינ ןָא טריר ץרּפ .ןײלַא סָאד טינ רעבָא ,ןצרּפ וצ ןדנובעגוצ קרַאטש

 טימ דָארג ּפָא ךיז טיג רע ;סעידעטַאמ עכיוה ,םינינע עפיט ןיירַא טלעו רעד ןיא

 -ּפַא ךיז ביל טָאה דיי ַא עכלעוו טימ ,סעירעטַאמ עכיוה ןוא םינינע עפיט ענעי

 רצי ;טלעװ ענעי ןוא טלעוװו יד ?"ךיא ןיב רעוו ?"המשנ טסייה סָאוװ :ןבעגוצ

 -- תומולח ,סעיזַאטנַאֿפ ,הרות עשידיסח ;ןוגינ רעשידִיי רעד :ערה רצי ןוא בוט
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 רעד וצ רָאנ ,טלעוו רעטערקנָאק רעד וצ טינ ךייש ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןענייז סָאד
 .ןבעל ןקיבײא םוצ רָאנ ,ןקיטנייה םוצ טינ ,סעיצקַארטסבַא ןופ טלעוו

 רעד ןופ ןרעטייוורעד וצ ךיז עבט ַא טָאה ץרּפ זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד
 טכוז ,עלַאסרעוװינוא סָאד ,ענײמעגלַא סָאד ביל טָאה רע שטָאכ ,טייקכעלקריוו

 טלַאהניא רעלַאסרעוװינוא ןוא רעטקַארטסבַא רעד :לכשה לא ןייז וצ ברקמ סע רע
 רעדליב ענייז ביוא .םערָאפ עלַאנָאיצַאנ ַא ןוא עטערקנָאק ַא םיא ייב טמוקַאב

 -רעד ָאד ןדייר רימ רעבָא ...רעדליכ --- ענייז ןעיידיא יד ןענייז ,ןעיידיא ןענייז
 סרענעייל םעניא רעטכיד םעד ןגעוו ,רעקיטכיר ,רעדָא רענעייל םעד ןגעוו לייוו
 ןייז וצ רָאנ ,סרעטכיד םעד וצ טינ גצוו ַא טכוז ,רענעייל רעד ,רע .,גנולגיּפשּפָא
 יִצ ,למיה ןופ טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,רעייפ ןקיליײה םייב ;המשנ רענעגייא

 -עגייא ןייז ןוא טנורגּפָא םענעגייא ןייז ,ןײלַא ךיז רע ליוװ ,ןעמונעג ,טנורגּפָא ןופ
 רָאנ ,םיטש סרעטכיד םעד טינ טרעה ןוא ןרעה ליו רע :ןעזרעד ,למיה םענ
 טכליה םיטש סעצרּפ ..ןצרַאה ןיא טיא ייב ּפַא טכליה יז סָאװ ,ןכליהּפָא סָאד
 טניפעג רענעייל רעשידַיי רעד :ףיט ןוא ךיוה ּפָא ןצרַאה טרענעייל ןשידִיי םעניא
 .,ןשיטעטסע םעד ױזַא טינ ןליטש וצ טכוז רע ןוא --- ,טכוז רע סָאװ ,ןצרּפ ייב
 רע סָאװ ,ךוב םעניא טכוז רע ..טשרָאד ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשיטע םעד יו

 טניפעג רע סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןוא רסומ םעד .רפס םעניא ןענופעג לָאמ ַא טָאה
 ,טשידִיירַאפ ױזַא ןענייז ייז רעבָא ,"עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא, ןענייז ,ןצרּפ ייב

 םעד ןופ ,רפס ןשידִיי ןופ ברַאפ רעד ןיא ןוא טסייג םעניא ןעקנוטעגנייא ױזַא
 םעד טוט קידנענעייל זַא ,ןח ןשידִיי ןוא שטיינק ןשידִיי םעד ןופ ,,לַאפנייא ןשידִיי
 ןוא עסיורג ענױזַא טימ ןוט וצ טָאה רע סָאװ ,סָאד זיולב טינ האנה רענעייל
 ןענייז םינינע עטייוו ןוא עסיורג יד טָא סָאװ ,סָאד ךיוא רָאנ ,סעגַארפ עקיטכיוו
 ..שימייה ױזַא ,טנעָאנ ױזַא ןרָאװעג םיא

 ןשידיי םוצ טרעטנענרעד ןצרּפ טָאה סָאװ ,ןַארַאפ זיא ךַאז ַא ךָאנ ןוא
 ןייז ןדנוברַאפ) טיײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ןייז ןדנוברַאפ ןייז זיא סָאד --- :רענעייל
 ,רעקיטכיר ,רעשידִיי רעטלַא רעד ..(ןייז ןדנובעג סָאװ ,ענעגייא סָאד טינ זיא
 רָאנ ,תוקמע ןייז טימ זיולב טינ רענעַײל םעד ןעמונעג טָאה רפס רעשיערבעה
 רענעדלָאג רעד ןיא גניר ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טימרעד ,שרוש ןייז טימ ךיוא
 זיא רע .הרוסמ רעשידִיי רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג זיא ץרּפ ךיוא .טייק
 -- ןטכענ םעד טימ ןוט וצ טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד זיולב טינ ריא טימ ןדנוברַאפ

 ..ןגרָאמ םעד רעדָא טנייה םעד ןגעוו טדער רע ןעוו ,טלָאמעד

 ןופ ןדייז םעד ןוא ןצרּפ ןשיװצ קוליח ַא לָאמ ַא רעדיוװ זיא ָאד טָא ןוא
 יז ןבָאה ןטכענ סָאװ ,תורוד יד טלָאמ *עדייז רעד, ."רוטַארעטיל רעשידַיי רעד

 ןעוועג ייז ןענייז ןטכענ סָאװ ,תורוד --- ץרּפ ;יײז ןברַאטש טנייה ןוא טבעלעג
 יז ,רימ ןליוו סנטסקיצניװ --- ,ףיוא ייז ןבעל טנייה ןוא ,זדנוא רַאפ ןברָאטשעג
 יד טּפיױהרעד טלָאמ עלעדנעמ ,לוגליג םעיינ ַא ןיא שטָאכ -- ,ןבעלפיוא ןלָאז

 ןליוו ךָאװ ענעגנַאגרַאפ יד .תבש ריא -- ץרּפ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךָאוו
 ןליוו ךָאװ ענעגנַאגרַאפ יד ;ןענעקרענָא -- תבש םענעגנַאגרַאֿפ םעד ,ןענעק רימ
 ןופ דליב סָאד זיא סָאד .ןרעיפ -- תבש םענעגנַאגרַאפ םעד ,ןעקנעדעג רימ
 לָאמַא :טפנוקוצ רעד רַאפ דליברָאפ ַא ןרעוו לָאז סע זַא ,ןליוו רימ סָאװ ,תבש ַא

 רעטעּפש ךיוא רשפא ייז רימ ןלעװ --- ןדִיי ענייש ,עסיורג זדנוא ייב ןעוועג ןענייז
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 רַאבטכורפ, ?סיורג ןוא ןייש ןרעוו ןיילַא ,עי ,ןיילַא רימ ןלעוו רשפא ןוא ?ןבָאה

 יד ןייז ףרַאד סָאד טָא -- טפנוקוצ יד ןריובעג ןוא טײהנעגנַאגרַאפ יד ןכַאמ
 ,טפנוקוצ רעד ןופ טרובעג יד :טרַאװנגעק סעצרּפ זיא סָאד ןוא .,,,?טרַאװנגעק
 ..רבע םעד ןופ גנורעּפכורפַאב רעד ךרוד םיורט-טפנוקוצ םעד ןופ

 עיצַאזילַאעדיא וצ עינַאריא ןפ (ג

 יד ןופ ןסייו רימ יֹוװ .ןביהעגנָא גנַאל ןיוש ךיז טָאה גנורעּפכורפַאב יד
 -וצּפָא טוװרּפעג לָאמ ןייא טינ רעִירפ ןיוש ץרפ טָאה ךעלטיּפַאק עקידרעִירפ

 ענעדלָאג ,ןלַארטש ןכוז וצ ןוא טציא ןופ ביוטש ןעיורג םעד ךיז ןופ ןעלסיירט
 זיב רעבָא .עדנעגעל-סקלָאפ רעד ןופ ביױטש םענרעבליז םעד ןיא ,ןלַארטש

 .טלקנייווקעג ךיז ץלַא ךָאנ ץרּפ טָאה "ןטכישעג, עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח יד

 ןוא ,ןביולג םוצ ,קיטנַאמָאר רעד וצ ,ףיט רעד ןיא טָארט ַא ןכַאמ טגעלפ רע

 .עינָאריא רעשיטסַאקרַאס רעד וצ ןוא םזילַאער םוצ ,קירוצ טָארט ייווצ

 ןיא רעבָא ,"עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ, ַא ךיוא גולפ ןיא זיא *שינָאמ,
 -- ןביולג םעד טימ ןוא םזילַאער רעד קיטנַאמָאר רעד טימ ךָאנ ךיז טלגנַאר ריא
 ,םזיציטּפעקס רעד

 טלָאמעד ןבָאה טבעלעג
 םיתבהילעב עטלא'ד ךָאנ
 ןלירב ענעשעמ טימ
 ,..םיתב ענרעבליז ןוא

 ַא טימ .םיתב-ילעב עטלַא יד וצ רעטכיד םעד טינ טרָאד ךָאנ טיצ ךָאד

 ןוא -- ייז ןגעו רע טביירש לכיימש ןשינָאריא ןַא ךָאד רעבָא ,ןליטש ַא ,ןכייוו

 רעגנוי רעד טימ ,ןשינָאמ טימ ךיז ןעיירפ ןוא ןײגקעװַא ייז ןופ ךיז טליוו סע

 רעד ,עביל ןוא ןבעל ןופ טפַארק רעד -- םיא ןיא ףיוא טכַאװ סָאװ ,טפַארק

 רעד ,טלעוו רעטלַא רעד ןוא םיא ןשיווצ טנַאו ַא יו ךיז טלעטש סָאװ ,טפַארק

 -- זיא'ס ּוװ ,סַאג רעשידַיי

 ,תורבק ַא יװ ליטש.
 ;םיתמ יװ ,ןשטנעמ
 -- הוואת ןייק ,הוואג ןייק

 ,..םיתינעת ןופ טכעל'מ

 ,טייקטנקירטרַאפ רעטסקינייונסיוא רעד רַאֿפ ,ןבעל םיתינעת םעד רַאפ

 -גייש רעטסקינייוועניא ןופ ןלַאװק טקעלּפטנַא רעטעּפש טָאה ץרּפ רעכלעוו רעטנוא

 ,טרָאװ םערָאו ןייק ןוא ליפעג םערַאװ ןייק טַאהעג טינ ךָאנ רע טָאה --- ,טייק

 ַא ,עקיטכיל ַא ,עביל א רעטומ סעשינָאמ זיא רעמָאט ..."םיתמ יװ ,ןשטנעמע

 ,רעטומ ַא ןופ טייקיטכיל יד ןוא טייקכעלביל יד סע !זיא ,טלַאטשעג עכעלטרעצ

 ןופ .ץרּפ טכַאל ,עקילָאמַא יד ,עטלַא יד ןופ .אקווד רעטומ דעטלַא ןַא ןופ טינ

 טָאה סָאװ ,שינָאמ יו ,ןעעז רימ זַא ןוא ..תחנ טביילק ןוא רֶע טלעווק ןשינָאמ

 טפושיכרַאפ טרעװ ,ןחישמ ןעגנערבּפָארַא טעו דעכלעוו ,יוליע ןַא יו טמשעג

 רע; יו רעה רימ ןעוו ;הּפילק רעד ,תיליל רעטלעטשרַאפ רעד ,ןיראמ ןופ

 ץלַא טכיירג רע ןוא, .."הרות רעד ייב ,רתכ םעד ייב ,תכורּפ םייב ריא טרעווש
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 ןרעה ןוא ןעעז רימ זַא -- "ןפורעגסיוא ןעמָאנ סטָאג טָאה ,רעכעה ,רעכעה
 רַאפ טינק -- לארשי תסנכ יד -- תימלוש זַא ,זדנוא ךיז טכַאד ,ץלַא סָאד
 ןענייז -- ןשינָאמ ןֹופ סױרַא רימ ןעגנירד -- ןדִיי עקיטייצרַאפ יד ...ןסונעוו
 -געמ ַא ייז ןיא ןַארַאפ .ןלָאמס טרסמ דש רעד יװ ,"םיתמ, ןייק ןצנַאג ןיא טינ
 -םיתינעת םעד ןיא הדירמ ַא ,שינָאמ ַא ךעלגעמ זיא ייז ייב .ןבעל ןופ טייקכעל
 רָאנ ,קיניועניא ןופ טינ טייקכעלגעמ יד ךיז ןעק ןכעלקריוורַאפ רעבָא ,טסייג
 רעד ,ןתיליל ךרוד ,סונעוו ךרוד ,לרעטכעט סשטייד םעד ךרוד -- ,ןסיורד ןופ

 טינ קרַאטש ױזַא טביל שינָאמ :ןגָאז זדנוא טלָאװ רענייא יו ױזַא ...ארחא-ארטס }
 ןיא עכעלשטנעמ טָאד לייוו רָאנ ,ןשטנעמ עלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא זיא רע לייוו

 -גיש שכעלשטנעמ יד ןעזרעד ןדִיי ןיא טָאה ץרּפ ..עשירִיי סָאד רבוג זיא םיא
 ,טייקנייש עשידַיי יד ןעזרעד טינ ךָאנ טָאה רע ,טפַארק עכעלשטנעמ יד ,טייק |

 ןיא ,רעגייטש ַא יװ ,ןעזרעד לָאמַא יז רע טָאה רעמָאט ןוא ..,טפַארק עשידִיי יד
 .עגר ַא ףיוא רָאנ זיא ,תימלוש ןוא סונעוו

 טימ ןוא רעטסיירד ,רעפיט רע טָאה תוישעמ עשידיסח יד ןיא ,רעטעּפש
 רעד רעטנוא ןופ .טײהנעגנַאגרַאפ רעשידִיי רעד ןיא טקוקעגניײרַא יורטוצ רעמ !

 ןופ לַאװק ַא םיא רַאפ ןגָאלש ןעמונעג טָאה ןביולגרעבָא ןופ ץכעלַאש רעבָארג
 ןעזורעד טָאה רע .ןביולג ןרָאלק ,םענייר ןופ ,טייקנייש רעקיטסייג ןופ ,המכח
 ,רעּפרעק ןופ טייקנייש יד -- םש ןופ ןטלעצעג יד ןיא טייקנייש סעתפי טינ ןיוש
 ,עטסקינייוװעניא יד ,עשידִיי יד ,עשימוש יד רָאנ ,*הּפילק, ױעד ,תוינוצח רעד ןופ
 רָאנ ,גיוא ןטימ ןעז טינ יז ןעק ןעמ טָאװ ,טייקנייש יד --- טייקנייש עקילייה יד
 רעד טגָאז --- ןוגינ ַא ןַארַאפ זיא סע; ..ריא ןגעוו ןעקנעד ,ריא ךָאנ ןעקנעב
 סע ..הניחב עקירעדינ ַא רָאג זיא סָאד ..רעטרעו ןבָאה זומ סָאװ --- לבוקמ
 -- רעטרעוו ןָא רָאג ,ןײלַא ךיז טגניז סָאװ ,ןוגינ ַא :הניחב ערעכעה ַא ןַארַאפ זיא
 עכלעוו ךרוד ,ןּפיל ןוא לוק ַא ןבָאה ךָאנ ףרַאד ןוגינ רעד רָאנ ףוגינ רענייר ַא

 ןוא !תוימשג ךָאד ןענייז --- וד טסײטשרַאפ --- ןֿפיל ןוא .,.סױרַא טייג לוק סָאד
 זַא ,ןייז זָאל !סע זיא תוימשג ,תוימשג רעלעדייא ןייא זיא'ס ,וליפא לוק סָאד

 ייס יוװ ייס רָאנ ,תוימשג ןוא תוינחור ןשיווצ ץענערג רעד ףיוא טייטש לוק סָאד
 טינ ךָאנ זיא ,ןּפיל ןופ ּפָא טגנעה סָאװ ,לוק ַא טימ ךיז טרעה סָאװ ,ןוגינ רעד

 ןוגינ רעתמא רעד ..!תוינחור עתמא ןייק טינ ךָאנ ,ןייר ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ ,ןייר
 יד ןיא ,ץרַאה ןיא ,קינייװעניא ךיז טגניז סע ..לוק ַא ןָא רָאג ךיז טגניז רעבָא
 | .(םילבוקמ) ..."םערעדעג

 -נייש רעטסקינייװעניא רעד טָא ןגעוו ,ןוגינ ןטסקינייװעגיא םעד טָא ןגעוו
 ,ןײלַא ןוגינ םעד רעבָא ;תוישעמ עשידיסח יד ןיא טלייצרעד ץרּפ זדנוא טָאה טייק
 -יסח עטשרע יד .טליפעג ןצנַאג ןיא טינ ץלַא ךָאנ רימ ןבָאה ןיילַא טייקנייש יד
 ןכַאמ ,גרעב ייױוצ ןשיווצ זייולייט ןוא רעכעה ךָאנ טינ בוא ץוח ַא ,ןכַאז עשיד
 טרָאד :טעברַא רעשיטקַארּפ ַא וצ ךיז ןטיירג ןשיטערָאעט ַא ןופ קורדנייא םעד
 ' ,קיריל ךיוא ןַארַאפ ,לַאירעטַאמ-יור ךס ַא ,ןַארַאפ עיצקַארטסבַא ךס ַא ךָאנ זיא
 טלָאמ רעטכיד רעד :סָאּפע ןופ טייקַיור יד ןוא טיילרעכיז יד רעבָא ךָאנ ַאטינ
 -טסניק םעד ןבעג טעװ רע רעדייא ;יז טכַארטַאב רע ,החמשנ עשידיסח יד טינ ךָאנ
 ..ןריא זעטניס ןשיפָאסָאליפ םעד לייוורעד רע טיג ,ןשיועל

 ,עקידרעטעּפש טּפיױהרעד ,עקינייא ןיא ןוא) עכעלמיטסקלָאפ יד ןיא טשרע

218 



 -קינייועניא רעד ןופ גנורעפרעקרַאפ עכעלדליב יד רימ ןעעז ,ןכַאז (עשידיסה
 רעד טגָאז -- "ןזייוו ךייא (הרות יד) יז לעװ ךיא ,יבר ,טמוק; ...טייקנייש רעטס
 ןיוש טנרעל ץרּפ ךיוא ןוא .(גרעב ייוצ ןשיווצ) בר רעקסירב םוצ יבר רעלַאיב
 רימ .יז ןעעז רימ :זדנוא יז טזייוו רע רָאנ ,הרות עשידיסח יד זדנוא טימ טינ
 ,המשנ רעשידִיי רעד ןופ ןטייקכעלגעמ יד רָאנ טינ ,ןטייקכעלקריוו יד ןיוש ןעעז

 שינעפיט רעד ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז ץרּפ טָאה ,רעכוז-לרעּפ רעטסיירד ַא יו
 ןקיטרָאד ַא ןופ םיטש יד יוװ ױזַא ןיוש זדנוא וצ טכיירגרעד םיטש ןייז ןוא
 יד ןדנוא רע טליצרעד ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא רָאנ ,סקלָאפ ןיא טינ ןיוש
 ,קלָאפ סָאד זדנוא וצ ןיוש טדער ליומ ןייז טימ ןוא ,תוישעמ

 יװ ,ךיא ןקידעכָאװ ןייז ןעניפעג טינ "ןטכישעג, יד ןיא טעװ קלָאפ סָאד
 רעבָא ָאד טעװ סע .קרעװ עקידרעירפ סעצרּפ ןופ לייט ַא ןיא סע טניפעג סע
 ..לַאעדיא-ךלמ-ןב ןייז ,הריתי-המשנ ןייז ןריּפשרעד

 םעד ןבעגעג רעבָא טָאה סע ,"ןטכישעג, יד ןפַאשעג טינ טָאה קלָאפ סָאד
 ןפַאש וצ קרעװ ַא רעטכיד םעד ןרעטסײגַאב .גנורעטסיײגַאב יד ןוא לַאירעטַאמ
 םעניא זיולב טינ רעבָא ,קלח ַא טָאה קלָאפ סָאד ,קלח ַא םיא ןיא ןבָאה טסייה
 ןקעטש סע ּוװ ,דרע יד זיא קלָאפ סָאד ,ןײלַא רעטכיד םעניא ךיוא רָאנ ,קרעוו
 רע סָאװ ,טפול יד ,טכיול ןרעטש ןייז ּוװ ,למיה רעד ,ןעלצרָאװ סרעטכיד םעד
 ןייז ןעניפעג "ןטכישעג, יד ןיא טעװ קלָאפ סָאד ...סױרַא ןוא -- ןיײרַא טמעטָא
 ,המשנ ןייז ןופ טפול יד ןוא למיה ןייז ,דרע

 -סקלָאפ, ןעוועג ןעמָאנ רעד רָאנ טלָאװ יאוולה) ןטכישעג עכעלמיטסקלָאּפ יד
 יּפש ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,םעדָאפ םעד קירוצ קלָאפ םעד ןביג (!"ךעלמיט
 ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעניּפשסױא ךיז טעװ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןענ

 ,לכיב ןייק טינ ,ךוב ַא ןייז קלָאפ ןרַאפ ןלעוװ ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ יד
 רעדניק ערעזדנוא ןוא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןופ טנשריעג ןבָאה רימ סָאװ ,ךוב ַא
 ַא טָאהעג ןבָאה רימ ןעו ,ןבירשעג ךיא בָאה ױזַא) ..ןענשרי זדנוא ןופ ןלעוװ
 רַאפ ןוא ...ןעמעלַא רַאפ ,ןקיצנייא ןַא ,םענייא ןופ ךוב ַא .(עּפָארײא ןיא קלָאפ
 "ראה יד ןרעדנווװַאב טעװ טעטסע רעד ,רעסינעג-טסנוק רעד :רעדנוזאב ןרעדעי
 יד ;םערָאפ רעד ןוא טלַאהניא םעד ןשיװצ טפָא ױזַא טשרעה ָאד סָאװ ,עינָאמ
 רעד ..תומשנ עשיגַארט יד ןופ טייקנייש יד ןוא ליטס ןופ טיײקשילַאקיזומ
 ץוצינ םעד ,הנווכ יד סע טָאה רע :ןשודיח ךיז טעװ רסומילעב רעד ,רעביולג
 ,ָא ,סיורג יװ ןוא ?ןענַאטשרַאפ ףיט ױזַא ,טוג ױזַא תוישעמ עקילייה יד ןופ
 זַא :םיקידצ ןיא ןביולג ןופ חוכ רעד זיא -- ןפורסיוא רע טעװ -- סיורג יו
 רעטלַאק רעד ..!טנעָאנ ןרעװ עדמערפ ןוא ןרעהרעד עביוט ,ןעעזרעד עדנילב
 טעװ ,סע טכַאל'ימ --- ןעניימ טעװ רע ,תוישעמ יד ןיא ןביילג טינ טעװ דגנתמ
 ןיא ךיז ןגָאלש טעװ ליכשמ רעטקיטעּפשרַאפ רעד ...לשמנ ןופ ןבָאה האנה רע
 סָאד ,עטסקינייװעניא סָאד ;ץכעלַאש יד ןעזעג טָאה רע) !ןעזרַאפ !ונמשא :ןצרַאה
 ,(ןליוהרַאפ ןבילבעג םיא ןופ זיא לדנרעק

 ערעייז וצ ןכיילגוצ סע ןלעװ זָאנ ןפיוא ןלוקַאּפש טימ סעמאמ עטלַא ערעזדנוא
 רעבָא ,ןעוועג רעכַאפניײא ,רעטכייל סע זיא ,ןטכַארט ייז ןלעו ,טרָאד :ךעלמייופס
 ,עטקנעברַאפ טימ -- עגווי יד ןוא ...קַאמשעג ןוא קיצרַאה ױזַא סע זיא ָאד ךיוא
 יװ ;ןטכַארט קידוװעמעש ןוא ליטש ,ןטכַארט ןלעװ -- ןגיוא ערַאבקנַאד טימ
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 טלייצרעד ָאד עכלעוו ןגעװו ,ןשטנעמ יד ןופ הגרדמ רעד וצ ןעמ טכיירגרעד
 ,יד ,הבושת קידנעטש ןעוט ןוא ייז ןקידניז קידנעטש סָאװ ,יד ,עגנוי יד ?ךיִז
 -- ,ענייש סָאד ןוא עסיורג סָאד ךָאנ טשרָאד ַא טנערב ייז ייב ןצרַאה ןיא סָאװ
 ,דליב ַא רָאנ ,ריא טייז ױזַא :ןָא טזייוו סָאװ ,לגיּפש ןייק טינ זיא'ס זַא ,ןליפ ןלעוװו

 ןשטנעמ ןייז טלָאז ריא !ןייז יױזַא טלָאז ריא דנוא וצ טפור סָאװ ,דליברָאפ ַא
 תריסמ ןופ חוכ ןטימ ,ןליוו םענייש ַא טימ ,ןליוו ןצנַאג ַא טימ ןשטנעמ ,עצנַאג

 ,שפנ

 ייױד עקיטכיוװ סעצרּפ ןגעוו ךיז טדער ךוב םעד ןופ טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 ןוא טײקכעלקנַאדעג עכייר ןייז (ב ,טײקשיטנַאמָאר ןייז (א :ןכירטש-רעטקַארַאכ
 ךיז ןטפעהַאב ןוא ךיז ןענעגעגַאב ןטנעמעלע יירד עקיזָאד יד .םזיציטע ןייז (ג
 רעבָא .ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא ןיא שינָאמרַאה רעקיצניװ רעדָא רעמ
 טיג ןעמָארטש יירד יד ןופ גנוסיגפיונוצ יד טָא זיא ענייז קרעוװ עירעס ןייק ןיא
 ןוא עשידיסח לייט ןטסערג םעד ןיא יווװ ,שינַאגרָא ױזַא טינ ןוא קיטנעק ױזַא
 זיא ייז ןיא ןעמָארטש יירד יד ןופ רעטסקיטכעמ רעד .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאּפ
 רָאלקמוא ױזַא טינ ןיוש ,בגא ,ָאד זיא רע .ןײזטסּוװַאב ןשיטע םענופ םָארטש רעד
 רערָאלק ָאד זיא רע .קרעוו ערעדנַא סרעטכיד רעזדנוא ןיא יוװ ,טמיטשַאבמוא ןוא
 -יא רעד ,ןשיטע ַא לַאעדיא ןַא ףיוא זמר ַא וליפא ָאד ןיוש ןַארַאפ ;רערעכיז ןוא
 ַא ךיז טריפ ןשטנעמ ןיא קינייוװעניא .עיצקעלעס עשילַארָאמ יד --- זיא לַאעד
 סָאד זַא ,לַאעדיא רעד זיא :ךיא .ןקירעדינ םעד ןוא ןועכעה םעד ןשיוװצ המחלימ
 ןילַא ךיז טימ המחלימ ֹוצ טיירג דימת ןייז ףרַאד'מ .ןייז רבוג לָאז ערעכעה

 | ןײלַא ךיז רעביא -- ןוחצינ םוצ ןוא

 -- "?!ןטכישעג; ענייז טימ ןגָאז וצ רסומ זודנוא ןעוועג ןסיוא ץרּפ זיא
 ןטסערג םעד ןופ .רסומ ַא ןעמענּפָארַא ךיז ייז ןופ רימ ןענעק ךָאד ;טינ רעכיג
 רעקרַאטש רעד .טייקכעלנעזרעּפ עכיוה יד ןגעקטנַא זדנוא טכייל ייז ןופ לייט
 ךסומ ךיז טיירג זיא סָאװ ,רעד ,ןשקע רעקילייה רעד ,רעטקַארַאכ רעשילַארָאמ
 ,ןטייקילייה ענייז ןכעװשרַאפ וצ טינ יבַא ,ןייז וצ שפנ

 טפנוקוצ רעד ןופ לַאעדיא ןַא רָאנ ,רבע םעד ןופ עיצַאזילַאעדיא ןייק טינ
 מייק רענעדלָאג רעד ןיא סָאװ ,לַאעדיא ןַא ,ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ יד ןיא טגיל
 וָאפ המלש ךיז טלעטש יװ .ןהמלש -- רעגערטנענָאפ ןטסטסיירד ןייז רע טָאה
 ,שטנעמ רעד ןגיוא ענייז ןיא זיא סָאװ ןוא רע ?טלעװ רעד ןופ בצמ םעד
 | ,זיא רע יו

 גָאװ א טרָאד ךיוה רעד ןיא טגנעה סע

 ...דובכה אסכ ןרַאפ

 ..יבֲאו יד ךיז טגיוו ,ךיז טגיוװ

 ...טלפַאצ ,טלּפַאצ עלעגניצ'ס

 ךיי ַא טוט עלהווצמ א

 ..עלהריבע ןייא -- ןוא

 ...טינ ךיז יז ןעק ןלעטש

 ,בייח ולוכ טינ

 -- ,יאכז ולוכ טינ

 ,.יז טלּפַאצ
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 לָאז לָאש ןייא זַא ,ליו רע ,ןעלּפַאצ ןרעהפיוא לָאז יז זַא ,המלש 'ר ליוװ

 -עכָאו רעד וצ ,טייקיסעמלטימ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ליו רע ,ןגעװרעבירַא
 --- טייקיד

 !ןייז לָאז תבש

 !תבש

 ,טױעקַאעג טינ
 ,טייזעג טינ

 ..טכיררַאֿפ טינ ןוא טיובעג טינ

 ..טלדנַאװעג טינ ,טלדנַאהעג טינ

 ורע טרעפטנע -- *!?טלעוו יד ןרעוו לָאז בורחפ ;דיסח ַא טגערפ'ס זַא ןוא

 !טלעוו יד ןרעװ לָאז בורח
 ,רימ ןוא
 ,עקידתבש רימ
 ,עקידבוטימוי רימ
 ןדיי עקידהריתייהמשנ רימ
 ..ןייג תוברוח עריא רעביא ןלעוו

 ,עסיורג יד ,ןדַיי עקידהריתי-המשנ יד ,עקידבוט-םוי יד ,עקידתבש יד סָא
 ןָאק ןיא ןייא ןלעטש ייז רָאנ ,טינ ןעלטעב ןוא טינ ןטעב סָאװ ,ןדִיי עצלָאטש
 ןענייז סָאד טָא -- ןײלַא טָאג טימ ןוא ןטש ןטימ המחלימ ןריפ ןוא ןבעל סָאד
 ,לָאעדיא סעצרּפ ןענייז ייז .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ לייט ןטסעב םעד ןופ ןדִיי יד
 רעבָא ,עקילָאמַא יו ייז רע טלָאמ ,טציא ןופ ןּפיט יװ ןרעדליש טינ ייז ןעק רע
 ןשטנעמ עלַאעדיא יד ,עקיטפנוקוצ יד רע טניימ ןעניימ

 רעטעּפש וצ לָאמַא ןופ (ד

 ןרַאפ לַאירעטַאמ ןייק ןענופעג טינ ץרפ טָאה ,טציא םעניא ,ךיז םורַא
 םעד ןששיװצ ,ןטימ ןיא טינ טייטש שטנעמ רעטכע רעד .ןשטנעמ ןטפַאהרעטסומ
 ,סקניל רעדָא סטכער ,טייז ןייא ףיוא טרָא ןַא טמענרַאפ רע ,ןזייב םעד ןוא ןטוג
 -- לֿמעטש ןיא זדנוא יב, רעבָא .םיעשר יד ייב זיא טינַא ,םיקידצ יד ייב
 טעמכ זיא לטעטש ןיא זדנוא ייב --- ךעלהשעמ ענייז ןופ םענייא ןיא רע טלייצרעד
 ומבעלעג טכער טינ רענייק טָאה סע לייוו ,ןברָאטשעג טכער טינ לָאמ ןייק רענייק
 ,(טָאטש עטיוט יד) ..."םיקידצ ןייק ,םיעשר ןייק ,עטכעלש ןייק טינ ,עטוג ןייק טינ
 ."רעקינייוו לָאמַא סָאװ, -- ןוא

 ,ייז טקרעמַאב ןעמ סָאװ םיוק זַא ,ןיילק ױזַא -- רענעלק ץלַא ןרעוו ןשטנעמ
 ןופ ,ןרעדנַא םעד ןופ ןליײטּפָא טינ םענייא ןעמ ןעק ,ייז טקרעמַאב ןעמ זַא ןוא
 -- הנימ אקפנ עצנַאג יד, .ָאטינ דיישרעטנוא ןייק זיא ןרעדנַא םעד זיב םענייא
 ,רעמ טינ ןטייצ עקיטנייה זיא דיסח ַא ןוא ליכשמ ַא ןשיווצ --- דמלמ ןנחוי טגָאז
 רעד ,ןדיישרַאפ זיא ןעמָאנ רעד .(רעקיניױו לָאמַא סָאו) *ןעמָאנ םעניא יװ
 זיא דיסח רעד ,טינ ליכשמ ןייק זיא ליכשמ רעד :רעטסוּפ ַא :רענייא זיא ךות
 סעּפע ,סעּפע ןייז לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ַא ךָאנ ךיז טקנעב סע ןוא .,,.דיסח .ןייק טינ
 ,יד ןשיווצ ,טינ סע טָאה ,םיא ץוח א ,רערעדנַא ןייק סָאװ ,סנױזַא סעּפע -- ,ןבָאה
 ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג ןשטנעמ ענױזַא זיא ,"ערָאלק, ןָא טפור ןעמ סָאװ
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 רַאפ לגילפ, ןיא ,"זיוהלוד, ןיא .םיעגושמ ...וצ טדנעוועג ןעוועג ץרּפ ךיז טָאה
 ןבָאה לָאז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ,ןטלַאטשעג ,רעדליב טכוזעג רע טָאה ,?םיעגושמ
 -- ןעוועג ךָאד ןילַא רע זיא) ..,סקַיורמוא סעּפע ,סכעלטנייוועגמוא סעּפע ךיז ןיא
 ."רענעגושמ רעד לשובייל, --- ןרָאי-רעדניק יד ןיא ךָאנ

 ןעמ סָאװ ,עלַא יד זַא ,רָאפ לָאמ לייט טמוק --- ןבירשעג רע טָאה --- רימ,
 ןענייז ,םיעגושמ עכעלרעפעג רעקינייו רעדָא רעמ ,םיעגושמ רַאפ ייז טלַאה
 ןופ ,טקַארט ןופ ןּפַאכוצּפָארַא לָאמ ַא ביל ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזםטנעמ עקירעגיינ רָאנ
 ךיא סָאװ ,האנה ךיא בָאה טפָא ץנַאג -- ..ןגעוו עיינ טייז ַא ןָא ןכוז ןוא ,ײסָאש
 -גנַאל ױזַא טשינ סנטסקינייוו זיא ייז ייב ..רעכוזגעוו עטסיירד יד ןשיוװצ בעל
 ןביילב גנַאל ,טשינ ָאד זיא קילײװגנַאל .(*םיעגושמ רַאפ לגילפ ןיא) .."קילייו

 וצ עיציזָאּפ עטוג ַא זיא "לגילפ-םיעגושמ, רעד .טינ ךיוא ןעמ ןָאק רעבָא ָאד

 םוצ ץַאלּפ ןייק טינ זיא'ס ;עריטַאס ןוא קיטירק ןופ ןלייפ טרָאד ןופ ןפרַאװ
 - ..רעזייווגעוו ןייק טינ ,רעכוזגעוו רשפא ָאד ןענייז זיוהלוד ןיא ;ןפַאש

 יז .טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ןדנעװ ךיז טזומעג ,טדנעװעג ךיז ץרּפ טָאה

 ןופ :ןריזילַאעדיא יז ןעמ ןעק ,טרַאװנגעק יד יװ ,זדנוא וצ טנעָאנ ױזַא טינ זיא

 טָאה ,טעטילַאעד ַא ,טציא ַא לָאמַא ןעועג רבע רעד זיא טייז רערעדנַא רעד

 יז ןיא רימ ןענעק :ןטלַאטשעג ןוא רעדליב ,עטנַאקַאב ןעמעלַא ,עקיטרַאפ רע

 רימ ןענעק רעּפרעק ןטלַא םעד ןיא .ןעיידיא ערעזדנוא ,ןעמיורט ןכױהניײרַא
 | .אהמשנ עיינ ַא ןוטניײרַא

 -- טכיױהעגנײײַא "ןטכישעג, עטלַא יד ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,המשנ עיינ יד

 םעד ןופ םיורט רעד -- טייצ רעיינ רעד ןופ םיורט רעד ,המשנ יד זיא סָאד
 ,ןשטנעמ ןקרַאטש ןוא ןצנַאג םעד ,ןסיורג םעד ,ןקיצנייא םעד ןגעוו ןקיצנייא
 יד סָאװ ,טפַארק יד זיא טפַארק-סנליוװ יד ,ןליוו ןקיטכעמ ַא טימ ןשטנעמ םעד
 ..ןליוו ןופ ךוב סָאד זיא סָאד ..טקיטעזעגנָא ריא טימ ןענייז ?ןטכישעג,

 ןייז ןעק סָאװ ,רעד רָאנ ,ָאי :טגָאז סָאװ ,רעד טינ זיא ןליוו רעטסכעה רעד

 -- ןטיירטש םיא רַאפ זומ ןעמ סָאװ ןוא ,ןליוונגעק ַא טָאה סָאװ ,רעד ,ןריפכרוד ןיינ

 ףיוא ןייז טיירג ןוא *תימהבה שפנק רעד ,ןליוו ןקירעדינ םעד טימ ןטיירטש

 סָאד ,םעניילק םעד רעביא ךיא ןסיורג םענופ ןוחצינ רעד טָא ןוא ...שפנ-תוריסמ

 רעשילַארָאמ רעד ןופ חוכ רעד ,ץרוק ,רציה-תיפכ סָאד ,ןויסנ םייב ןייטשייב

 ..ןטכישעג, לייט ןטסערג םענופ ךות רעד זיא --- ,טייקכעלנעזרעּפ

 ששפנ תריסמ (ה

 - לָאמ ייווצ ,קידצ ַא דִיי ַא זיא סנּפָאקוצ ססוג םייב ןופ רעלָאװיקסנָאק לבייל

 ךס ַא ייב יו ױזַא רָאנ ,לארשי עמש ןייז טימ ןעלמיה ןביז עלַא ןשיור גָאט ןיא

 "תוימשג םעד ןוֿפ טלײטעגּפָא םיא ייב ןבעל עקידתוינחור סָאד זיא ןכיילג סנייז ןופ
 ,הגרדדמ עכיוה ַא רָאג ,עכיוה ַא טכיירגרעד רע טָאה תוינחור ןינע םעד ןיא :ןקיד
 רעצרַאװש רעד טריּפשרעד ,,ּפָארַא םיא טיצ -- הסנרּפ יד -- רעבָא רמוח רעד
 ַא ןוא רעצרַאװש ַא ,םיכאלמ ייווצ םיא וצ ןעמוקעג ןענייז :טססוג לבייל) ךאלמ

 טּפעלש ,טעב ןרעטנוא םיא ייב קַאז ַא גרטקמ רעד טריּפשרעד --- (רעסייוו

 רענעדלָאג ַא ,סופ ןטימ סיוטש ַא םיא טגנַאלרעד, ןוא ףיוא טנפע ,סױרַא םיא רע

 .?ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ברע) 12 לטיּפַאק עז (*

6 2 



 -- ךָאנ םיא טפיול גנַאלק רענעדלָאג ַא ,בוטש רעד רעביא ךיז טפרַאװ ץנַאלג
 ןייד ריקפמ ייז; ...דיל ַא ןופ זיא םעטיר רעד) *סיוא ךיז ןטיש ךעלדנער ענעדלָאג
 טלָאװ םיא .ריקפמ טינ סע זיא רע ..ךאלמ רעטוג רעד ךיז טעב -- "טלעג
 ןייק טינ-רעבָא טָאה רע :ןדע-ןג ןיא ןריפ םיא לָאז ךאלמ רעטוג רעד ,ןלעוו ךיז
 םיוקמ לָאז ָאי ןייז ידכ ,ןגָאז ןיינ ,סעּפע ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא ,טפַארק ןייק ,ןליוו
 -עג רעד ןיא ןָאזרעּפ עטייווצ יד ,שַארָאבז ןופ עקנמחנ ,רעבָא טרעקראפ ...ןרעוו
 ןטרָאד ןַארַאפ ףדע-ןג ןיא ןעמענ םיא ליוו ךאלמ רעד ןעוו ,ןיינ טגָאז ,עטכיש

 גנוגנערטשנָא ןָא ,טיירטש ןָא ,ימ ןָא רעבָא סע טגירק ןעמ ;טייקילעזטייל ,קילג

 רע טגערפ -- ??טרָאד ןדע-ןג ןיא ,למיה ןיא טרָאד ךיז טבעל יוו; ...ןליוו ןופ

 ..ךאלמ ןטוג םייב

 טימ ..דובכה אסכ ןופ ץנַאלג ןיא ..טלַארטשַאב דָאנעג סטָאג ןופ ...טוג,

 .יםעק יד ףיוא ןעניורק ענעדלָאג
 טרָאד ךיא לעװ סָאװ :ךָאנ ססוג רעד טלמַאטש ...ןעניורק ...דלָאג ,.,ץנַאלג;

 "?ןוט
 ...ןייז וצ בירקמ ךיז סָאװרַאפ טינ טָאה רע ,ןוט וצ סָאװ טינ ןטרָאד טָאה רע

 -קילגמוא יד וצ ,עטפַארטשַאב יד וצ טייג רע :םונהיג ןיא רעסעב טייג רע ןוא
 רעבַָא ,ןענעק טינ וטסעװ -- ךאלמ רעטכעלש רעד טגָאז -- ןפלעה; ...עכעל

 ,"ןליפטימ ,ןדייל ןעמַאזוצ

 ןיא ןדייל ייז טימ סנטסקינייו זיא ,ערעדנַא רַאפ ןדייל טינ ןעק ןעמ ביוא
 ..טעטיויטקַא עטסקינייװעניא ןַא סעּפע ןַארַאפ זיא ןדיילטימ

 "יקסנָאק לבייל :ןרעװו טשטייטעגסיוא שרעדנַא ךיוא ןעק סנּפָאקוצ ססוג םייב

 סָאװ ,תווצמ יד ּפֶא טיה רעבָא עקנמחנ ,"םוקמל םדא ןיב; םורפ זיא רעלָאװ
 "שיליכשמ; ֹוצ ןעוועג טלָאװ סָאד רעבָא .רעכעה רע זיא :?"ורבחל םדא ןיב;
 -מורפ יד זַא ,ןעניז םעד ןיא ןייטשרַאפ רעדיוו סע ןלָאז רימ ןדייס ,ךַאלפ וצ ןוא
 ןופ טינ ,עבילנגייא ןופ ,ארומ ןופ לָאמ ַא ךיז טמענ "םוקמל םדא ןיב ,, טייק
 ַא זיא טייקמורפ-ורבחל-םדא-ןיב יד תעב ,וויסָאּפ זיא יז ןוא ,גנורעּפָא-ןיילַא
 ןייק טינ זיא'ס ןוא ,טעטױװיטקַא רעשילַארָאמ ןופ ,גנורעּפָא-ןיילַא ןופ טַאטלוזער
 ..ךַאז טייקכעלנעזרעּפ ַא רָאנ ,עכעלנעזרעּפ

 "ןטכישעג? עקידרעטייו יד ךיוא יוװ ,סנּפָאקוצ ססוג םייב זיא ןבירשעגנָא
 -ידניא ךָאד ןוא רעכעלמיטסקלָאפ ,רערָאלק ךָאד ןוא רעכיירנברַאפ רענעי טימ
 ןענעגעגַאב רעירפ ךיוא ןיוש יז רימ ןגעלפ ןצרּפ ייב סָאװ .,ךַארּפש רעלעודיוו
 ריא טכיירגרעד יז טָאה ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח יד ןיא רעבָא
 -רַאפ , ,טשידַיירַאפ יֹוזַא רעדָא טפָא ךַארּפש יד זיא זדנוא ייב ...הגרדמ עטסכעה
 סָאד ,ןדַיי םעד טינ רעבָא ,ןדַיי יד ריא ךרוד ןענעקרעד רימ זַא ,*טעווָאברַאקס
 רַאפ ליטס סקלָאפ םעד טכַאמ רעטכיד רעד) רעטכיד םעד טינ רעבָא ,קלָאפ

 טיג ,טינ םענייק ריא ןיא ןענעקרעד רימ זַא ,טשִיוגרַאפ ױזַא רעדָא (ליטס ןייז
 ,ליטס ַא ןבָאה ןטכישעג עכעלמיטסקלַאּפ יד ..רעטכיד םעד טינ ןוא קלָאפ סָאד
 "עג ןענייז עכלעוו ,ןזעטניס עלַא ןופ רעטסנבעגעגנייא רעד זדנוא ייב זיא סָאװ
 זיא ָאד :ךַארּפש רענעגייא סרעטכיד םעד ןוא סקלָאפ םעד ןשיווצ ןרָאװעג טכַאמ
 ,שידָיי טינ זיא'ס :ןגָאז ןענעק ריא ףיוא לָאז ןעמ סָאװ ,הרוש ןייא ןייק ָאטינ
 ..סעצרּפ טינ זיא'ס גָאז ןענעק ריא ףיוא לָאז ןעמ סָאװ ,הרוש ןייא ןייק ןוא
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 רע סָאװ ,"ןָאגרַאשז, ףיוא ,שידִיי ףיוא טגָאלקעג ךיז ץרּפ טָאה שינָאמ ןיא
 ליפעג רַאפ ,עביל רַאפ טָאה'ס; :?ןָאט ןטכער ןייק ,גנַאלק ןטכער ןייק; טינ טָאה
 רַאפ זַא ,ןזיוועג ןבָאה "ןטכישעג, יד .."ליטס ןייק ,טרָאװ דנעסַאּפ ןייק טינ

 ַא יא ,גנַאלק ַא יא ןיוש גנַאל סע טָאה ליפעג ןשידַי ַא רַאפ ןוא עבילי רעשידִיי -

 זַא ,שילַאקיװמ ױזַא ,שימטיר ױזַא זיא ,"ןטכישעג? יד ןופ שידִיי רעד ..,ליטס
 ,סעמעָאּפ יו ךיז ןענעייל ייז

 רעד טימ ןוט וצ טפָא טָאה ץרּפ .ןרעוו ןזיוועגנָא ָאד זומ טקנוּפ ןייא ףיוא
 ןרָאװעג רע זיא ,(וויזַאא תומשנ ,םיכאלמ) סרעניווונייא עריא ןוא טלעוו-למיה
 סקידנליקּפָא סעּפע ,סקירעביא סעּפע ,רעקיטכיר ,טלעפ סעּפע .שימייה וצ ריא ןיא
 -קיטכיזכרוד ,עטרַאצ יד ןגעו טדער רע ןכלעוו טימ ,ןָאט םעד ןיא ןַארַאפ זיא
 -רעד ליפ וצ רעדָא ייז וצ ךיז טרעטנענרעד ליפ וצ :ןשינעפעשַאב עשילמיה

 טָאג ןגעוו ןוא םיכאלמ ןגעװו תומכח ןָא ,טסָארּפ ןדייר ...ךיז וצ ייז רע טנעענ
 ףיורעד) ךַארּפש עשידניק יד ןבעגרעביא זדנוא ןעק ץרּפ .רעדניק ןענעק ןיילַא

 טלעפ סעּפע ביוא .טינ רע ןעק -- ןדייר שידניק ןײלַא ;(!רעלטסניק ַא רע זיא

 קידתומימת סָאד סע זיא -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןופ ליטס םעד ןיא
 ,לגייפ ןסַאילימ-ןענָאילימ ןשיור סע ןוא ןרעדעפ יד ןעּפירקס סע ןוא, ...עשידניק
 -רַאפ טיר ךיוא עכנַאמ ,עטקעלפרַאפ ןוא עיורג בור'ס ,יינש יוװ ,עסייוו לייט
 -יטָאס בור'ס ןענייז ייז) סעצרּפ "ךעלהשעמ;, יד רַאפ טסַאּפ'ס --- ,"עטקיטולב
 -4 ןייז ןומ ןוא -- ןענייז "ןטכישעג; יד ."ןטכישעג, יד רַאפ טינ ,(עשיר
 ןייק רעמ ..סע טסירדרַאפ ,"ןעּפירקס; ןָא לָאמ ַא טימ טבייה סע זַא ןוא ,ליטש
 רעבָא ,טנעה יד טימ ןּפַאטנָא טינ סע ןעק'מ :ןעגנערב טינ ךיא ליוו ןליּפשיײב
 יד? ןופ טלַאהניא םוצ םוא ךיז רעק ךיא ..ןַארַאפ זיא'ס ּוװ ,ךיז טריּפש סע
 ' ,?ןטכישעג

 .תונתמ יירד

 ,עניילק .ענױזַא ןענייז תווצמ יד .תוריבע טימ תווצמ ךיילג טָאה המשנ ַא
 רַאפ זיא .ערעדנַא יד ןגעוורעביא טינ לָאש ןייא ןייק ןעק .תוריבע יד יוװ ,עגנירג
 תומשנ ענױזַא ןגעוו) ןדע-ןג ןיא טינ ,םונהיג ןיא טינ טרָא ןייק ָאטינ המשנ רעד
 דנו ענ :קסּפ ַא ריא ןעמ טיג ,(טָאטש עטיוט יד ןיא ,וב לכ ןיא ךיוא ץרּפ טדער
 ריא טיג ,לזמ ןרעטיב ריא ףיוא יז טנייו ,טכעלש ךעבענ המשנ רעד זיא .ןייז
 םיקידצ יד ןעגנערב ,דרע רעד ףיוא ןעִילפ לָאז יז --- הצע ןַא למיה ןופ ךאלמ ַא
 ,רעווש ..תונתמ ןכוז יז טייג .ריא רַאפ ןעִימ ךיז ייז ןלעוו ,תונתמ ןדע-ןג ןיא
 -נוה ,ןרָאי ,,למיה ןיא םיקידצ יד רַאפ דרע רעד ףיוא תונתמ ןעניפעג וצ רעווש
 ןיא לָאמ ןייא ,טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא ךָאד ...רעביאיָאפ ןעייג ןרָאי רעטרעד
 ץרּפ ...שטנעמ רעסיורג ַא ,גנואוט עסיורג ַא --- ןריובעג סעּפע טרעוו רָאי טנזיוט
 םעד ,ןקיצנייא םעד ןופ ,רעבָא ןשטנעמ םעד ןופ ,ןשטנעמ ןופ קרַאטש טינ טלַאה
 רעבָא ,עכעלטנייוועג סָאד ןיא ,עיורג סָאד ןיא טינ טביילג רע .רע טלַאה ארדב-דח

 סָאד ןוא !ןעשעג רעדנּווו :עשירַאדנעגעל ןוא עכעלטנייוועגמוא סָאד ןיא טביילג רע

 ..דע-ןג ןיא םיקידצ יד טגנערב המשנ עטלגָאװרַאפ יד סָאװ ,תונתמ יד ןענייז
 ץנַאג ןייז ,רעבליז ןוא דלָאג ןייז ןבױרקעװַא םיא ייב לָאז ןעמ ,טזָאל דִיי ַא

 סױרַא ןעיצ ןוא שינעטלעהַאב ןטצעל םוצ ןפערט םינלזג יד; ...רָאנ ,ןגעמרַאפ
 ,טלעג זיא'ס ןעניימ םינלזג יד .דרע-לארשייץרא זיא סָאד --- ?עלעקעז ןיילק ַא
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 טינ רעמ דיי רעד טלַאה -- ,ןעמענוצ ךיוא סע ייז ןליוו ,ץפח רערעייט ַא זיא'ס
 םיא טָאה ןעמ יו ,רבא ןַא טימ טרירעג טינ ,ןגיושעג רע טָאה רעֶירפ .סיוא
 יד ..שפנ רסומ ךיז זיא רע ןוא -- ,ןגייוש טינ רעמ רע ןעק טציא ;ןלױפפַאב
 טלַאהניא םעד ..ךיוא -- עטירד יד ,שפנ תריסמ רעדיװ זיא הנתמ עטייווצ
 ַא ןופ טלַאהניא רעד ךָאד זיא .ןענעייל סע זומ ןעמ :טינ ךיא ליוו ןבעגרעביא
 יד ןלייצרעד רעגייטש ןייז ןיא רָאנ ,"השעמ, רעד ןיא טינ קרעװ סרעלטסניק
 ךליב סעדעי ןצרּפ ייב קיטכיוו ןלייצרעד רעגייטש רעד זיא רעמ ךָאנ .השעמ
 טנַאמרעד בָאה'כ .ןעקנַאדעג-ייב -- קנַאדעג רעדעי ,רעדליב"ייב םיא ייב טָאה
 רעקיזַאד רעד ןיא ךיוא זַא, ןזיױו וצ ידכ רָאנ ,תונתמ יירד ןופ טלַאהניא םעד
 ,טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ טפַארק יד -- וויטָאמ-טנורג רעד זיא ?עטכישעג;
 ,ןביילב יירטעג ןיילַא ךיז ןוא ןײלַא ךיז ןייז רבוג סָאד -- ןליוו ןרעכעה םעד ןוֿפ-
 ַא סעּפע עלַא ןבָאה ,טקיביײארַאפ ָאד טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ יד
 סעּפע ,ןעגנַאלרַאפ ערעדנַא עלַא יז ןעגנערב ןברק ַא רַאפ םיא סָאװ ,גנַאלרַאפ
 ןוא) זדנוא רַאפ קיטכיוו ןוא .ןבעל סָאד יװ ,רערעייט ייז זיא סָאװ ,טייקילייה ַא
 -מוא) ...טייקילייה רעקיזָאד רעד ןופ טרעוו רעוויטקעיבָא רעד טינ זיא (ייז רַאפ
 קיטכיװ .(ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי ַא ...דרע-לארשייץרא לפייה ַא :טגָאזעג סנייטש
 לע, ךיז ןייז שפנ רסומ סָאד ,טייקילײה רעד רַאפ ךיז ןלעטשנייא סָאד זיא
 ,טרעקרַאפ רָאנ ,סיורג ןשטנעמ םעד טכַאמ הווצמ יד טינ ..."יאנסמד אתקרע
 ,םישעמ עסיורג יד ךרוד ױזַא טינ סיורג טרעוו ןיילַא רע ןוא ,סיורג יז טכַאמ רע
 םייב ,. ..ייב טמוק רע סָאװ ,ןעגנורעטש עסיורג יד ךרוד יוװ ,ףיוא טוט רע סָאװ
 ןעמ טָאה דובכה אסכ םייב --- תונתמ יירד ןיא ךאלמ רעד טגָאז -- דובכה אסכ
 רעד ןיא ןייטש סָאד טינ ..ענעמוקעגפיוא יד רָאנ ,ענעריובעגנייפ יד טינ ביל
 ןייק ףרַאד שטנעמ ַא ,רעדינ רעד ןופ ךיז ןביוה סָאד רָאנ ,רקיע רעד זיא ךיוה
 ,טרעטעלק רע ןכלעװ ףיוא ,גרַאב ןופ ךיז ןזָאלוצּפָארַא ןבָאה ארומ טינ לָאמ
 ,קירוצ ךיז קידנבייה ,ןוא ,ןבייחפיוא קירוצ ךיז טעװ רע זַא ,רעכיז ןייז ףרַאד רע
 הנוי-םייח ןופ טייקנייש עשילַארָאמ יד ...רעלרפ יו ,רעכעה ךָאנ ןגייטש רע טעוװ
 -ףיױא קירוצ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןירעד טייטשַאב (שינעמוקּפָא ןייא סלעטיוו
 -- טנפעעצ םיא רַאפ ךיז טָאה ,הוואת ןופ ,דניז ןופ םוהת ַא .לָאט ןופ ןביוהעג
 ןוא -- גרַאב רעד יוװ ,רעקרַאטש ךָאנ ,קרַאטש ױזַא טפור ,טיצ םוהת רעד ןוא
 -ייא ןַא זיא המשנ רעד ןופ עגר ַא -- עגר א .ןויסנ םעד ןענַאמשעגיײב זיא רע
 רעד רַאפ ןעמוקעגּפָא רע זיא ,הבשחמ רעד ןיא טקידניזעג רע טָאה --- טייקיב
 רע סָאװ ,הרובג רעקיטסייג רעד ,טומ םעד ךיוד טפיוקעגסיוא יז טָאה ןוא דניז
 ..ןייז וצ הדומ ךיז הדעו םע לכ ינפב :ןפָארטשַאב וצ ןיילַא ךיז -- טַאהעג טָאה

 ,טלייצרעד -- שרעדנַא רעדָא יױזַא -- ךיוא טרעוו *ןטכישעג; ערעדנַא ןיא
 ,חואת ַא סעּפע ןופ ןלַאפַאב טרעװ ,ןויסנ ַא וצ טכַארבעג טרעװ שטנעמ רעד יו
 -- ןוא ןיילַא ךיז טימ ןטלַאה המחלימ וומ ,גנַארד ןטסקינייװעגיא ְןַא סעּפע ןופ
 ;רָאי עטוג ןביז :טנױלַאב רע טרעוװ טלָאמעד ,המחלימ יד סיוא טלַאה רע רעדָא
 ,טרעקרַאפ ,רעדָא ;שפנ תריסמ ;רצוא רעד ;רעכַאמנצנוק רעד ;םי ןפיוא םיסנ
 ;,זומחת אל ;רעדיײלק וצ הוואת יד :שנוע ןַא טגירק ןוא --- טלכיורטשעג טרעוװ רע
 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ;רעטכינ םירופ -- רוכיש רָאי ץנַאג ַא
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 רקיע רעד זיא הנוכ (

 יד ןופ ןרעוו טליטעגסיוא זומ ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא יד טימ עטכישעג יד
 ןויסנ ַא טימ ןרעוו טווּורּפעג סָאד .?"ןטכישעג; עטנָאמרעד סָאװ רָאנ עקירעביא
 רעדנַא ןַא ףיוא ;רקיע רעד טינ ָאד ןיא טיירטש רעטסקינייװעניא רעד ןוא
 סָאװ ,ןעקנַאדעג:טּפיוה יד ןופ םענייא ףיוא -- ּפָארט רעד ָאד טייטש קנַאדעג
 רעטרעוו יד ;המשנ ַא טימ ףוג ַא זיא הליפת יד; :תודיסח ךיז טלַאה ייז ףיוא
 יד זיא הנווכ ..(רדס רעשיטניה רעד) המשנ יד -- הנווכ יד ,ףוג רעד ןענייז
 םעד טרעװ ייז ךרוד ,קיטיינ ןענייז םישעמ ,ץלַא ןופ ןוא -- הליפת ןופ המשנ
 ןָא טישעמ רעבָא ;ףוג ַא ןָא יו ליוה יז זיא ייז ןָא ,טוװרּפעג המשנ סנשטנעמ
 טכַאמ יז ןבעל ייז טיג הנווכ .םישעמ עטיוט -- ,המשנ ַא ןָא יו ןענייז הנווכ
 -ָאמ רעייז ,תוכיא רעייז ךיז טדנעוו ריא ןָא ,עטכעלש רַאפ רעדָא עטוג רַאפ ייז
 | ..טרעוו רעשילַאר

 "סיוא רע זיא שירעלטסניק ןוא ,ןויטָאמ-טנורג סעצרּפ ןופ רענייא זיא סָאד
 סרַאדנערַא םעד לכימ לאיחי ןופ ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ןיא ןרָאװעג טקירדעג
 ריא טימ טָאה ןעמ :רעקיטכיר ,ןָאטעג ,ערעגנִיי יד ,עלהכלמ ,ָאנייא טָאה רעטכעט
 זיא ףיוא ןביוא ןופ ,ךודיש ןשיתבה-לעב ַא ,םענייפ ַא רעייז ,ךודיש ַא -- ןָאטעג
 ןעלהכלמ ייב ןצרַאה ןיא קינייועניא רעבָא ,רשכ ,ןייר ,ןייש ױזַא ןעוועג ץלַא

 ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג טָאה רע .ץירּפ רעגנוי רעד ,ץירּפ רעד טבעלעג טָאה
 תמחמ עקַאט .עמשטערק ןיא ןטַאט םייב ןעוועג ךָאנ זיא יז תעב ,לָאמ ַא ריא
 וצ הנותח יז טלייאעג ןוא גָארּפ ןייק טכירעגסיוא טלָאמעד יז ןעמ טָאה םעד
 סריא ץרַאה סָאד ,הנווכ יד רעבָא ,ןַאמ ןטימ טוג ןעוועג יז זיא םינּפל ...ןכַאמ
 סָאװ ,לּפע ןייא וצ ףכילגעג סָאד זיא סָאװ וצ; ..ןרעדנַא ןַא טרעהעג טָאה
 םענעדלָאג ַא ףיוא ,גייוצ רענירג ַא ףיוא שירפ ןוא טנוזעג ,ךיז טכַאד ,טגנעה
 ןוז יד רעדייא חרזימ רעד יו ,טלטיורעג זיא ןביוא ןופ טיוה יד ןוא ,םיובלּפע
 -עקעמש ױזַא :םיא ןיא טגיל ,ןדע-ןג ןופ יו ,ךיוה רעשירפ ַא ןוא ,ךיז טזייוװַאב
 ,טיוה יד רָאנ שירפ ןוא טנוזעג זיא ןירַא ןתמא ןיא רעבָא ;שימענרַאפ ױזַא ,קיד
 ,ףסעגעגסיוא םערָאװ רעד ץלַא ןיוש טָאה רעבָא קינייװעניא ,ןביוא ןופ לָאש יד
 עניירמוא ןַא ,הנווכ עקידניז ַא ,הױז הבשחמ ַא טבעל ןעלהכלמ ייב קינייוװעניא

 א ,ערעטצניפ ַא ףוג ןֹופ סױרַא המשנ יד טייג ,טברַאטש יז זַא ,רַאפרעד .המשנ |
 ףוג רעד ,עלקה ףכ ןיא ,םונהיג ןיא ץעגרע ןלַאפרַאפ טרעװ יז ,עטקעלפרַאפ
 ַא ןעװעג רעירפ ןיוש זיא רע ..לייו ,טינ טברַאטש רע ,ץנַאג טביילב רעבָא
 . .םיא טינ ,ןרעדנַא ןַא טרעהעג טָאה המשנ יד ;רענעברָאטשעג

 ץירּפ ַא) ףוג ןטימ טקידניזעג ,טרעקרַאפ ,טָאה ,רעטסעווש ערעטלע יד ,המחנ
 םיוב ַא ףיוא ,תוער תויח רַאפ ארומ סיוא ,טכַאנייב טָאה יז ּוװ ,דלַאװ ןיא טָאה
 ,הנווכ ריא רעבָא ,(ןעמונעג ךיז וצ יז דלַאװעג טימ ןוא ןענופעג יז ,ןטלַאהַאב ךיז
 טכַאמרַאפ -- ,ץירּפ רעד ֹוצ ריא וצ טייג סע, :ןיר ןבילבעג זיא המשנ ריא
 יז טשוק סע ןוא יז טזדלַאה סע ..'ךימ טשוק עמַאמ ידי :טכַארט ןוא ןגיוא יד יז

 ַא טָאה יז .."ןגָאז .םהרבא ןופ טָאע ןוא ןגָאז הכרב יז טנרעל ןוא רעטומ יד
 רַאפרעד .,טקידריוומוארַאפ טרעװ ףוג רעד טינ רעמ ,הנווכ עקילייה ַא ,ערשכ
 טינ רבק ןייק ,טילּפו דירש ןייק טינ רעּפרעק ריא ןופ טביילב טיוט ריא ךָאנ
 יז טָאה ,ףוג ןקידניז ןופ טיירפַאב ךיז יז טָאה םיוק ,רעבָא המשנ יד, ;וליפא
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 ןרַאפ .למיה םוצ ךיוה דעד ןיא ןביוהעגפיוא ,ביוט ַא יװ ,ליטש ןוא טכייל ךיז
 ךיז טָאה תונמחר סטָאג רָאנ ,טרעטיצרַאפ ןייטש ןבילבעג וליפא יז זיא רעיוט
 ןוא ,טסיירטעג יז טָאה ןוא ,רעיוט םעד טנפעעג ריא טָאה ןוא ,ןזיוװוַאב ריא וצ
 .."ןגיוא יד ןופ ןרערט יד טשיוועגסיוא

 םעד ןענופעג ,תודיסח םעניא ,עדנעגעל-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא טָאה ץרּפ
 רעטרַאצ ַאזַא טימ טָאה ,קנילרעטעמ ,רעקיטסימ רעליטש רעד סָאװ ,קנַאדעג
 רעד ךוב ןכעלרעדנוװ ןייז ןיא טגָאזעגסױרַא טפַארק"גנוגייצרעביא רעפיט ןוא
 זדנוא ןופ רעפיט זיא המשנ רעזדנוא זַא ,קנַאדעג םעד -- עמערָא ופ רצוא
 ןייז ןעק יז :םישעמ ערעזדנוא רַאפ ךעלרעפטנערַאפ טינ זיא יז זַא ןוא ןײלַא
 ףוג רעד ןעװ ,ןייר ןביילב ןעק יז ,ןיילק ןענייז םישעמ ערעזדנוא ןעוו ,סיורג
 המשנ יד ןוא -- ןייר ןוא ןייש ןייז ןעק ףוג רעד ,טרעקרַאפ ,ןוא ןיירמוא זיא
 | ,,ןלַאפ ,ןקידניז לָאז

 טסייה ,וטסָאה; :רעטלַא רעד טגָאז (שינעמוקּפָא ןַא) סלעטיוו הנוי-םייח וצ
 -גיזעג עגר ַא טָאה הליפת-לעב ןיימ ...הבשחמ רעד טימ עגר ַא טקידניזעג ,סע
 זַא ,טקידניז ןעד רעװ ןוא ...שפנ זיא הבשחמ ןוא ?סָאװ .הבשחמ רעד טימ טקיד
 רעד *?סָאװ ?רשפא רפאו רפע רעד ?טקידניז רשפא ףוג רעד ?שפנ סָאד טשינ
 הנווכ יד זַא ןוא ,הנווכ רעד טימ ןעמ טקידניז ןקידניז ,טינ טקידניז רפאו רפע
 -- ןגעוו יווצ) םילשמ ייווצ ןצרּפ ייב םעד ףיוא ןַארַאפ ,טוג ץלַא זיא --- טוג זיא
 טימ ןונגס ןייז ןיא ןוא שודקה ה"לש ןופ ןעמָאנ ןיא ןבעגעגרעביא ,(םילזעמ ייווצ
 סָאד ,תוימינּפ סָאד ,הנווכ יד זיא רקיע רעד זַא .ןעק ץרּפ יו יױזַא ,םיגת עלַא
 ןופ ןוא רדס ןשיטניה ןופ וויטָאמ רעד ךיוא זיא ןשטנעמ םעניא ענעטלַאהַאב
 ,קינווָאװדמל םענופ דוס רעד ןיא סָאד .רעטכינ םירופ -- רוכיש רָאי ץנַאג ַא
 ;ןטכישעג-סקלָאפ ערעזדנוא ןופ דלעה ןטסטבילַאב ןוא ןטסנעש םעד ,רתסינ םעד
 טלָאװ --- טינַא :ענעטלַאהַאב םיקידצ קיסיירד ןוא סקעז ןייז ןזומ רוד ןדעי ןיא
 .עדנעגעל רעד ןופ טלעװ יד -- סנטסקינייװ ,טַאהעג טינ םויִק ןייק טלעוו יד
 רע :טינ רע טָאה ץנַאלג ןטסקינייװנסיױא ןייק ?קיגװָאװדמל רעד סנױזַא זיא סָאװ
 -געמ עכעלטעג ,עסיורג יד טימ ,טייקנייש רעטסקינייװעניא ןייז טימ זדנוא טמענ
 רענעלק סָאװ .זיר רעקיטסייג ַא זיא רע ןטלַאהַאב םיא ןיא ןגיל סָאװ ,ןטייקכעל
 רעקיטנעק ץלַא ןוא רעפרַאש ץלַא ,ךעלרעּפרעק זיא רע רעקידנטיײדַאבמוא ןוא
 ןעגנערב זדנוא ליוו (רעקינייוו לָאמַא סָאוװ דמלמ ןנחוי ...טייקיזיר-המשנ ןייז זיא
 ןדנוא רע טלייצרעד ,טייקסיורג רעייז ןופ ,תורוד עקילָאמַא יד ןופ ליּפשייב ַא
 טנעקעג טָאה סָאװ ,ףוג ַא ןיא טקעטשעג טָאה המשנ עסיורג יד; ;ןעלעשיז 'ר ןופ
 א ןעװעג זיא סָאד, -- בר רעקסירב רעד ריא טעז ..."שיס ןרעטנוא ןריצַאּפש
 "הלעמו ומכשמ עקַאט ,דַיי רעכיוה ,רעכיוה ַא; .."לזרב דומע ןייא -- שטנעמ
 -ןעגעל יד ,עשידיסח יד !טייקנייש עשידגנתמ יד זיא סָאד -- ..(גרעב ןשיווצו
 ,ךיז יז טקעלּפטנַא טכירעגמוא ,עטסקינייװעניא ןַא זיא טייקנייש עשידיי-שירַאד
 ,טייחרעטכירעגמוא ןייז לָאז ץלַא ביל ךיוא טָאה השעמ-סקלָאפ עשידיי-טינ יד
 ךַאז ַא ךיז לָאז גנילצולּפ ,ןדניוושרַאפ רעדָא ןזײװַאב סעּפע ךיז לָאז גנילצולּפ
 ןלעטשרַאפ סָאד זיא טרָאד רעבָא :ךַאז רעדנַא ןַא ןיא ןרעוו לוגליגמ ,ןלעטשרַאפ
 ךיז ןלעטשרַאפ זדנוא ייב :טקעפע רעכעלרעּפרעק ַא ןרעו לוגליגמ סָאד ,ךיז
 -רַאפ ַא -- קינווָאװדמל רעד זיא סָאד טָא ןוא ...תומשנ -- ךיז ןקעלּפטנַא ןוא
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 ַא רָאנ ,הלגתינ ףוג רעיינ ַא טינ טרעוװ ,הלגתינ טרעוו רע זַא .המשנ עטלעטש
 ױזַא רעדָא ,רעקעה-ץלָאה ַא ,רעגערט-רעסַאװ ַא ךיז רַאפ טעז ריא ...המשנ עיינ
 טשימ ךַאז ןייק ןיא ,טגייוש רע .ןשטנעמ ןטסָארּפ ַא ,קינמיּפכ-עיגי ַא סעּפע
 עסיורג ענייז ,ןשינעכַאז ענייז עלַא .ןלייצ טינ ייווצ ןייק ןעק רע .טינ ךיז רע
 ,ןפָאלש עלַא ןעוו ,טכַאניב ,ליטש רעד ןיא ּפָא רע טוט םישעמ עכעלרעדנּוװ ןוא
 טלָאמעד ,ענעגנַאפעג סיוא טוייל ,עמערָא טפלעה ,עקנַארק רע טלייה טלָאמעד

 יד םיא טקעלּפטנַא ןוא תובא יד ןופ רענייא רעדָא איבנה והילא םיא וצ טמוק
 ,טכַאנייב ,טלָאמעד רָאנ רעבָא :תומכח עבש עלַא ןופ ןוא הרות רעד ןופ תודוס
 ,רעגערט-רעסַאוו רעדיוו רע זיא גָאטיײב ,טינ טסייוו רענייק ,טינ טעז רענייק ןעוו
 ךיז טכַאמ לָאמ ַא רָאנ .המשנ עמוטש ַא ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא -- רעקעהיץלָאה ַא
 ןעמעלַא רַאפ טינ -- ןדייר ןָא טבייה המשנ עמוטש יד ןוא -- ,חמ ַא סעּפע
 רעגערט-רעסַאװ ןנחוי טָאה יױזַא ..וצרעד הכוז זיא סָאװ ,םענייא רַאפ רָאנ
 -סױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,םייח-חרוא ןרַאפ ךיז טקעלּפטנַא (םיליהת  לטיּפַאק ַא)
 רעד טימ ,םיליהת לטיּפַאק ןייז טימ רעגערט-רעסַאװ רעד ,רע זַא ,ןזיוועג
 ערעכעה ַא טכיירגרעד טָאה ,טקעטשעג טָאה םיליהת ןייז ןיא סָאװ ,הנווכ רעפיט
 טָאה םייח-חרוא רעד סָאװ ,סנױזַא ןעזעג טָאה רע .םייח-חרוא רעד יװ ,הגרדמ
 טָא .םישעמ ענייז רָאנ טינ ,הנוכ סנשטנעמ םעד ןעזעג טָאה רע .ןעזעג טינ
 טנרעלעג רעבָא טָאה רע ,טנרעלעג טָאה ןוא ןסעזעג זיא רע .שורּפ רעד זיא
 ,רעקידאמט ַא ןעוועג זיא ,םיא ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,רעייפ רעד :לווייט ןרָאפ
 סע טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רעגערט-רעסַאװ ןנחוי ןוא ...רעייפ רעצרַאװש ַא
 ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ יו ,סהרש ףייל 'ר) רעטלַא רעד זיא טָא ןוא ,,.טליפעג
 עלעמהרבא טליּפשעג טָאה סע ּוװ ,הנותח רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע .(ךָאנרעד
 עיורג ,עטרעביושעצ טימ ,קעדָאּפס םענעסירעצ ַא ןיא; -- (לארשי עמש) סַאב
 טימ ןקוק סָאװ ןגױא טימ רָאנ ,רעלטעב עלַא יו רעלטעב ַא ,תואּפ ןוא דרָאב
 .."תוכלמ ַא ןופ הלודג רעד

 עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ ןופ זדנוא ףיוא ןקוק סָאװ ,ןגיוא יד ןענייז סָאד טָא
 "עצ א רעטנוא ןופ זוכלמ ַא ןופ הלודג רעד טימ ןקוק טָאװ ,ןגיוא -- :ןטכישעג ר

 .טייקנייש עשידִיי רעזדנוא זיא סָאד ,,.קעדָאּפס ,ןשירעלטעב ַא ,םענעסיר
 -ָאּפפיונוצ עכעלרעדנווװ יד ,טייקנייש עקיזָאד יד זיא גנַאל טינ רָאג ָאד ךָאנ

 טרעוו טציא .עקרַאטש ַא ןוא עצנַאג ַא ןעוועג ךלמ-ךב ןטימ רעלטעב םענופ גנור
 יד ;רעלטעב רעד טביילב ןבעל ןיא ..ןסירעצ רעמ ץלַא ןוא רעכַאװש ץלַא יז
 ,רשפא ..עדנעגעל ַא ןרעװ -- תוכלמ ַא ןופ הלודג רעד טימ ןקוק סָאװ ,ןגיוא
 ןופ ןלעװ ,סעצרּפ יו ,"ןטכישעג; ענױזַא ןלייצרעד זדנוא טפָא טעװ ןעמ זַא
 .(*?ןגיוא עשכלמ-ןב יד ןטכייל ןעמענ רעדיוו קעדָאּפס ןשירעלטעב םעד רעטנוא

 עניילק טימ ,ןענייז לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןופ ןעגנולײטּפָא סקעז עטשרע יד (*
 ,םעד ךָאנ דלַאב ןעוועג ןבירשעג זיא סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןופ קורדרעביא ןַא ,ןעגנורעדנע
 םערָאפכוב ןיא טכעלטנפערַאפ (1911 רעדָא 1910 ןיא) לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ץרפ יװ
 טסָאּפ א טַאהעג טָאה טעברַא ענעי ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןופ עירעס עטשרע יד
 :ױזַא ךרע ןַא טנעיילעג ךיז טָאה סָאװ ,םוטּפירקס

 רָאנ לקיטרַא םעד טָא ןיא ּפָא ךיז טיג רע סָאװרַאפ ,רבחמ ןופ תולצנתה עניילק ַא,
 רע ןעוו ,ןוא דיי ַא יו רעמ טינ זיא רע :סעגַארפ עשיגָאלַאכיסּפ ןוא עשילַארָאמ טימ
 יװ ,ןעינק טינ רע ןעק ,טקיצטנַא ןוא טקינײּפעג ףיט ןײלַא זיא ןוא המשנ ענייש א טעז

328 



 םירוקמ (

 עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח סעצרּפ ןופ ןלַאװק עטסקינייװעניא יד ןגעוו

 ןבָאה ,עטסקיניװעניא ץוח ַא רעבָא ,ןרָאװעג טדערעג רעִירפ ןיוש זיא ןטכישעג

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,תוישעמ-סקלָאפ יד ןענייז סָאד .םירוקמ עקידנסיורד ךיוא יז

 "מיטסקלָאפ; ןוא "ןשידיסח? ןייז רַאפ לַאירעטַאמ-יור ןטימ רעטכיד םעד טגרָאז

 ןזָאלעג ףָאטש ןטגרָאבעג םעד טָאה ץרּפ טייוו יוװ ,קיטכיוװ ןענייז ייז ,ןפַאש "ןכעל

 רע טייו יוװ ,ייז ןענייז קיטכיו רעמ ךָאנ ;טרירַאבמוא רעקיצניװ רעדָא רעמ

 יװ ןעזעג רימ ןבָאה (שידיסח) 12 לטיּפַאק ןיא .(*טרעדנעעג ףָאטש םעד טָאה

 ביל ןוא טליפרעד רע טָאה ךוב סעצרּפ ןיא .טלַאטשעג רענייש רעד רַאפ ,רענידנצעג ַא

 ייװצ :רעטרעוװ רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ."טלַאהניא םעד ,המשנ יד ,ץלַא יװ רעירפ ,ןגָארקעג

 ןענייז ,ןטכישעג-סקלָאפ יד ןֹופ עכַאגסיוא רעטשרע רעד ןיא ןיירא ןענייז סָאװ ,ןלַאז

 עטשרע יד .תופוח ירד ןּוא רעדניק ןופ תחנ :ןרָאװעג טנַאמרעד טינ לקיטרַא םעד ןיא

 ,ףיא טימ ןצונַאב ךיז ןעק ןעמ .תוניש עטסקינײװעניא ןייק טינ ךוב םוצ טָאה ךַאז

 בעד ןכַאמ רעקיטנעק ליװ ןעמ ןעװ ,זעטיטנַא ןַא טימ ךיז טצונַאב ןעמ יו ױזַא רָאנ

 טּֿפַארק רעקידנלַארטש רעד ןוא טײקצנַאג רעד ןגעװ טלייצרעד טרעװ ךוב ןיא :סיזעט

 ןופ תחנ גנולייצרעד רעד ןיא טעז ןעמ ןעװ ,רעקיטנעק ךָאנ טרעװ סָאד ןוא לָאמַא ןופ

 ןקיטגייה ןופ ,טנייה ןופ טײקכַאװש ןוא טייקנסירעצ ,טייקנכָארבעצ עצנַאג יד רעדניק

 ףיוא קורדנייא ןייק טינ טכַאמ תופוח יירד .עילימַאפ רעשידיי רעקיטנייה רעד ןוא ןדיי

 ,ןַאמָאר א ןופ טלַאטשעג רעד ןיא עדנעגעל ןייק ןביירש טינ ןעק ןעמ ,תועמשמ .רימ

 זיא תופוח ירד יד ןופ השעמ ַא רוּפס רעד .ןטנַאסערעטניא-טסכעה ַא וליפא ןייז לָאז

 םעד ןרילרַאפ וצ טינ חוכ ַא ןוטנָא ךיז זומ ןעמ זַא ,טרעטנָאלטרַאפ ןוא טלקיװרַאפ יױזַא

 טינ ןעק ןעמ ןוא עדנעגעל ןייק ןענעייל טינ רעבָא ןעק ןעמ .השעמ רעד ןופ םעדָאּפ

 טלײצרעד טרעװ עדנעגעל ַא .גנוגנערטשנָא זדנוא ןופ טרעדָאּפ יז ביוא ,ריא ןיא ןביילג

 ירד ;קיטסַאטנַאֿפ ןייק טינ ,עיזָאטנַאפ ןאראפ ןיא ריא ןיא ןוא ,קידנליּפש ,יירפ ,טכיײל
 ָאד טָאה וצרעד .ןעקנאדעג טימ ןדָאלעגנָא ליפוצ סע זיא ףךיוא .קיטסַאטנַאֿפ זיא תופוח
 יףעד .שידיי טינ ךות ןיא ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג ןוא רעדליב ןשידיײרַאפ טלָאװעג ץרּפ
 יילימס יד וליפא ןוא ,סטכַאמעג ןוא סדמערפ סעּפע ןופ קורדנייא ןַא ךַאז יד טכַאמ רַאפ
 יטסניק טינ ,ךעלטסניק ָאד זיא ,ןייא טוג ױזַא ןצרּפ קידנעטש ךיז טיג עכלעוו ,עיצַאז
 ףיט ,עשידיי ףיט ָאד ןארַאפ ןענייז ,ךעלטיּפַאק עקיצנייא ,רעדליב עקיצנייא ךָאד .שירעל
 ...טסייג ןיא עכייר ןוא ענייש ךיוא ראפרעד ןוא עשיצרפ

 ירַאפ השעמ ַא טכער, ןבירשעג -- תונורכיז עניימ ןיא רעטעּפש טָאה ןיילַא ץרּפ
 רק עניימ ןֹופ רענייא יו ,סנטסכעה .טנרעלעגסיוא טינ לָאמ ןייק ךימ ךיא בָאה ןלייצ
 טכייליפ רעבירעד זיא טיובעג טכעלש :השעמ ךותב השעמ ַא' -- ,טקרעמַאב טָאה רעקיט
 ןייז רַאפ ןטלַאהעג ךָאד "תופוח ירד, טָאה רע .תופוח ירד יד :ךאז עטסעב ןיימ
 טמולחעג טָאה רע ןוא -- ןַאמָאר ַא ןָא טנַאמרעד יז סָאװ רַאפרעד רשפא .ךאז עטסעל
 .ןרָאהעג םיוקמ טינ יא סָאװ ,םולח א -- ,ןאמָאר א ןגעיו

 "ױקמ יד וצ, סרעגרעב היעשי ,1946 ,טסכראה ,רעטעלב-ַאװיי ךוביץרּפ ןיא שז (*
 ןיא ןיטַאמ עלַאנאיצאנרעטניא, סניצפיל לאס ןוא ?ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ יד ןופ םיר
 י"עכער ךיז טלָאמעד רָאג ןעק רוקמ א זַא ,טלַאה רעגרעב היעשי ."שפנ תריסמ , סלצױּפ
 יז טלייצרעד סָאװ ,רעד ןעװ ,"עטכישעג , רענעי רעדָא רעד ןופ לאווק ןתמא ןַא ראֿפ ךענ
 ,ןףירפוצ טינ ךיז טלעטש רעגרעב .ליֹומ ןבלַאה ַא טימ טינ ,ןלופ א טימ םיא ןופ טקנירט
 ,ןשעמיסקלַאֿפ ןימ ַאזַא "עטכישעג עכעלמיטסקלַאֿפ א, סעצרפ ראפ טיג טניפעג רט וװ
 ,תמא ,טסייו רע .גנֹומַאש סעצרפ ןופ ?"ןטנעמעלע עלא טעמכ ךיז ןיא ללוכ, זיא סָאװ
 םייב טכַאמעגכרוד טָאה דיטָאמ א סָאװ ,עיצאמרָאפסנארט יד ןעז וצ זיולב וליפא ,, זַא
 ןזיולב,) ךיז ןקירדסיוא ןפוא ןייז ןופ רעבָא ,(110 7) ?גנושרָאטסיױא ןַא טרעוו זיא רעטכיד
 רע ןיא ,טסירָאלקלַאֿפ ַא יו זַא ,ןעגנירד וצ ויא טעברַא םצע ןייז ןופ ןוא (?"ןעז וצ
 יװ ,רָאלקלָאפ ןופ ןוויטָאמ ןרימרָאפסנַארט טטעָאּפ םעד ןיא יוזא טינ טריסערעטניאראפ
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 -יסח, ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,רוקמ ןטימ טנכערעג ךיז טָאה ץרּפ קיצניוװ
 ןיא ןלעדָאמ יד רע זיא יירט רעמ טינ .רעכעה ךָאנ טינ ביוא גנולייצרעד "עשיד
 ,רעד ןיא --- עירעס רעטשרע רעד ןיא טּפיוהרעד -- ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאּפ
 ,1904 ןיא דניירפ רעגרוברעטעּפ ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ

 ,רעד ךיוא ,לַאירעטַאמ רעדעי -- ללכב לַאירעטַאמ רעד ןוא רוקמ רעד

 ןדיוטעי רַאפ יו ,םיא רַאפ זיא --- "ןבעל ןופ, ןעמונעג טקעריד טָאה ץרּפ סָאװ
 םיא ייב ףָאטש רעד זיא אליממ ;לומיטס ַא יו רעמ טינ ןעוועג ,רעלטסניק ןתמא

 ןוא םירג רעדירב יד יװ ,ןרָאװעג טינ עקַאט זיא רע ןוא -- ?רצויה דיב רמוחכ,
 רע ,ןיינ .ןעגנולייצרעד סקלָאפ םענופ רעלייצרעדרעביא רעכַאפנייא ןַא ,ערעדנַא

 -רעביא ױוַא םתס טינ ,ןפַאשעגרעביא ,טכַאמעגרעביא לייט ןטסערג םוצ ייז טָאה
 בָאה ךיא;) סעיצַאזיװָארּפמיא ןעוועג טפָא ןענייז ןעגנופַאשרעביא ענייז .טלייצרעד
 יד טליצרעד רימ ןיוש טָאה ץרּפ יו ,ןקידנע וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ
 -לעו ,"עטכישעג רעכעלמיטסקלָאפ; ַא ןיא רעטעברַאעגרעביא ןַא השעמ ענעגייא

 טנַאילירב רענעפילשעג ַא יו ,חסונ ןטשרע םעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא עכ
 ןוא -- (יקסינַא .ש -- ?לדנייטש-ןטנַאילירב םענעבָארגעגסיױא סָאװ רָאנ ַא ןופ
 ביל רע טָאה סעיצַאזיװָארּפמיא עכעלמיטסקלָאפ ענייז רַאפ לַאירעטַאמ יו ךיוא
 ,תוישעמ יו ,(*תוישעמ-סקלָאפ עטקורדעג ,עקיטרַאפ ױזַא טינ ןצונ וצ טַאהעג

 ,ןןשירעלטסניק ןייר ןופ .רוקמ ןיא ןענייז ייז יוװ ,ייז ןזָאל ןוא יירט ייז ןביילב ןייז ןיא
 -סקלָאפ, ענעי דָארג .שרעדנַא סע זיא ,ךיז טײטשרַאפ ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסירָאלקלָאפ טינ
 -רעביא ,השעמיסקלָאפ ַא ןריזיליטס טימ טגגונַאב ךיז טָאה ץרּפ וװ ,"ןטכישעג עכעלמיט
 םעד טָא רַאפ .עטסכַאװש יד שירעלטסניק ןענייז ,ךות ר"א טרירַאבמוא טעמכ קידנזַאל
 ןייז ןיא ןיצּפיל לָאס 'רד .קיטכיװ רעייז טעברַא סרעגרעב היעשי זיא ?ןטכישעג ,, ןימ
 :כיײר ענגייז ןופ ענייא ןזיא סָאװ ,"שפנ תריסמ, סעצרּפ ןיא ןוויטָאמ ?עלַאנַאיצַאנרעטניא,
 טיגנ ,ןשירַארעטיל ַא ןופ עבַאגפיוא ןייז וצ וצ טײג ,ןטכישעג עכעלמיטסקלַָאפ עסט
 רַאפ ןענייז -- :טקנופדנַאטש ןשיטסירָאלקלָאפ רעדָא ןשירָאטסיה-רוטַארעטיל ַא זיולב
 ,קיטכיו ױזַא טקנוּפ םירוקמ ענייז ןוא ןצרּפ ןשיװצ ָאד ןענייז סָאו ,ןדיישרעטנוא יד םיא
 ירעטניא, יד ןופ גנושטייטסיוא רעקיטרַאגגײא סעצרּפ ןיא :ךָאנ רעמ .ןטייקכעלנע יד יו
 סעצרּפ ױוַא טינ רע טעז ,שפנ תריסמ ןיא טניפעג ןיצּפיל סָאװ ,ןוויטָאמ *עלַאנָאיצַאנ
 -לוק רעלַאנָאיצַאנ רעצנַאג רעד ןופ טײקשרעדנַא יד יו ,טייקשרעדנַא עלעודיווידניא
 עסיוועג קידנרימרַאפסנַארט זַא ,זיא ריפסיוא ןייז ןוא ,טריטנעזערּפער ץרּפ סָאװ ,רוט
 ןופ טרעטײלעגסױא, יז ץרּפ טָאה ,עדנעגעל "רעלַאנַאיצַאנרעטניא, ןַא ןופ ןטנעמעלע
 ןליפעג עשידיי טימ ןטיברַאפ ייז ןוא ןלַאעדיא עדמערפ ןוא ןעגנוריוויטָאמ עדמערפ
 ,םימחר טימ ןוא טפַאשביל טימ ןדלעה ענייז טּפַאזעגכרוד טָאה רע .ןלַאעדיא עשידיי ןוא
 תוקיתמ רעד טימ ןעקנָאשַאב יז טָאה רע .טייקכעלדניירפ ןכעגעגניירַא ייז ןיא טָאה רע
 -ָאיצַאנרעטניא טשידיירַאפ שפנ תריסמ ןיא טָאה ץרּפ .(156 'ז) "המשנ רענעגייא ןייז ןופ
 .רעשידיירַאפ םעד טשידיירַאפ טָאה ןיצּפיל ,ןדלעה עלַאנ

 ,ןלַאירעטַאמ עטקורדעג ךיוא קרעוו ענייז רַאּפ טצונעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה רע (*
 -אבב ,תוניחת, ןענופעג ,ןסייו 'רימ יוװ ,ןיוועל ןַאמּפיל טָאה שיטביירש ןייז ףיוא ןוא
 רע טָאה ,בגא ."ןטייצרַאפ ןופ ,ןדיי-עטוג ןופ ןעגנולייצרעד ,תואלפנו יֹרוּפס ,תוישעמ
 טָאה רע ןעװ ,טנגוי רעד ןיא תוישעמיסקלַאפ עשידיי גונעג טרעהעגנָא ךיוא ןיילַא ךיז
 ,לטעטש םעד ,טּפַא ,ייז ןופ םענייא ןגעוװ .ךעלטעטש שקימורַא ןוא שטשַאמאז ןיא טבעלעג
 ,רעטּפַא .ש טלייצרעד ,יורפ רעטשרע ןייז טימ הנותח רעד ךָאנ טניוװועג טָאה ץרּפ ווו
 ןרעװו ןסירעגטימ ,ןרעהוצנָא ךיז טייהנגעלעג ַא טַאהעג ץרּפ טָאה טָאטש רענעי ןיא, זַא
 טרָאד .םידמול ןופ רעכעה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןדיי עמערָא עמורפ ןגעוו תוישעמ טימ
 ,ריאמה רוא ןופ רבחמ רעד ,לריאמ 'ר יבר רעד ,דיגמ רעצינעשוָאק ןופ רעטָאפ רעד טגיל
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 רָאנ טינ ,ףָאטש רעד ךיוא זַא ,טלָאװעג טָאה רע ,טלייצרעד םיא טָאה ןעמ סָאװ

 -רַאפ ןייק טינ ,רעקידלּפַאצ ַא ,רעשירפ ַא ןייז לָאז ןטכישעג ענייז ןופ טסייג רעד
 "רעד םיא לָאז רע ,"ןצעזרעדינַאק ןיקסינַא רָאנ טינ רע טגעלפ .רעטרעווילג

 טּפױהרעד ,ענייז דניירפ ערעדנַא טימ ךיוא ןוט סע טגעלפ רע ,תוישעמ ןלייצ
 -- זיא סעצרּפ ןינב *רעכעלמיטסקלָאפ, ןייא טינ סָאװ ,ןענָאזעניד בקעי טימ
 סעדעי .ןעועג ױזַא סע זיא לַאפ סנָאזעניד ןיא רָאנ טינ ןוא ."לגיצ ענייז ןופ,
 ."לגיצע רָאנ ןעװעג ,(טנעיילעג רעדָא טרעהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא זיא לָאמ
 ןַאלּפ םענעגייא ןייז טיול -- ןײלַא טיובעג רע טָאה ןינב םעד

 רע סָאװ ,ףָאטש םעד ןגעװו תונורכיז ענייז ןיא זדנוא רע טלייצרעד טָא
 ןַא זיא סָאד (*תונתמ יירד ןופ ("הנתמ עטירד ידע) לייט ַא רַאפ טצונַאב טָאה
 םיא טָאה ןעמ, .גנוטסעפ רעשטשָאמַאז ןיא טסינָאטנַאק ַא ןגעו השעמ עתמא
 ייָארטס זָאװקס' ,שרדמה:-תיב ןוא ךַאו רעד ןשיווצ ץַאלּפ ןפיוא ,טּפַאכעג לָאמ ַא

 "גייא ןטימ ..ןָאטעג טינ ץכערק ןייק טָאה רע ,טציוּפשעג טָאה טולב ...ןבירטעג

 רעטרעדנוה .ךעלטיווק ןגייל ,תומוקמ עטייוו ןופ ןדיי ןעמוק ןגעלפ להוא ןייז וצ סָאװ
 ָאד ןענייז תוישעמ עכעלמיטסקלָאפ ליפ .ןעמוקעג רעהַא ָאד ןענייז טיײלעמערָא סעקילַאק
 סָאװ ,ךיבתכ ַא ןענופעג ךיז טָאה טּפָא ןיא .ל"ז לאקזחי רפוס םייב ןרָאוװעג טלייצרעד
 הרבח ןייז רַאפ ןלייצרעד ייז ןופ לייט טגעלפ רע .תוישעמ טימ לופ ןבירשרַאפ טָאה רע
 תוטשּפ רעייז טימ ןבָאה תוישעמ יד .סרעטסוש ןוא רעדיינש סנטסניימ ,"תבש ירמוש,
 ,קרָאייג ,רוטלוק עשידיי) ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ וצ ןטייקכעלנע ליפ טָאהעג
 ,(96 'ז ,4--33 ,5

 יקסמַארבַא .ד .' טָאה ןעמונעג ןצנַאג ןיא תונתמ יירד ןופ רוקמ םעד ןגעװ (*
 ןופ לטיּפַאק א ןייז לָאז רוקמ רעד :(א"מ 'מֹונ ,ח"שת ,קרָאי-װינ) ראודה ןיא ןּבירשעג
 ,עריא ןלייט רעדָא ,עמעָאּפ עקיזָאד יד .קור אללאל עמעָאּפ רעשילַאטנעירָא סרומ סַאמָאט
 זיא ץרּפ סָאװ ,ןכַארּפש -- שיליוּפ ףיֹוא ןוא שיסור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעבוא ןענייז
 ,ןעקנעדעג וצ יאדכ ךָאנ זיא וצרעד .ןרוטַארעטיל ערעייז ןיא טנוװַאהאב ןעוועג סוג ץנאג
 טנעקעג ןצרּפ ןבָאה ןטעשזויס עשילַאטנעירָא ענייז ןוא םזיטנַאמָאר סרומ סָאמָאט זַא
 ּולֹעפ שפנ תריסמ ןוא תופוח יירד ענייז ןופ קיטסַאטנַאפ רעד ןיא) טנעָאנ רעייז ןייז
 רעד ןופ סעּפע רָאנ ןאֹרֲאּפ תונתמ ירד סעצרּפ ןיא !יא ךָאד .(ןוויטָאמ-חרזימ ןייק טינ
 םעד ןיא ְךיִז טגיפעג סָאװ ,טעשזויס םענופ עמעכס רעד רעדָא רוטקורטס רעקידנסיורד
 ,קור אללאל ןופ לייט םעד -- "ירעּפ ןוא ןדע-וג, רעד עטכישעג סרעקיטנַאמָאר ןשילגנע
 יקסמַארבַא יו טָא .תונתמ "ירד טריטסעגוס ןבָאה ןצרּפ לָאֹז רע זַא ,ךעלגעמ ןזיא סע סָאװ
 -רַאפ זיא ירעּפ, ."ירעּפ ןוא ןדעיןג רעד, סרֹומ ןופ טעשזויס םעד רוציקב רעביא טיג
 ףעדניקיןשטנעמ יד ןופ ןיחא ןעגנערב טעװ יז ןענַאװ זיב ןדע-ןג ןופ ןרָאװעג ןבירט
 ,ךלעה ַא ןופ טולב ןּפָארט ַא זיא ,טגנערב יז סָאװ ,הנתמ עטשרע יד .ןכָאז ערעייט (יירד)
 -סעביל רעטצעל רעד -- ןיא הנתמ עטייווצ יד .דנַאלרעטַאפ ןייז רַאפ ןברָאטשעג זיא סָאװ
 ץלַא ךָאנ ןביילב ןדעיוג ןופ ןרעיוט יד רעבָא .לדיימ ןגנוי ןקידנעייגסיוא ןַא ןופ ץכערק
 ,עשר ַא ןופ רערטיטסיירט יד -- הנתמ עטירד יד טגנערב יז זיב ,ןירעּפ רַאפ ןסָאלשרַאפ
 יײװ ,תונתמ יירד יד ןענייז ןצרּפ ייב ,ןֹונ ..דניז ענייז ףיוא ןָאטעג הבושת טָאה סא
 סע ידכ ,ןעגנערב טפרַאדעג יז טָאה ךיי רענעברָאטשעג רעד סָאװרַאפ ,תוביס יד ךיוא
 יב יוװ ,ערעדנַא ןצנַאג ןיא רָאג -- ,ןדעיזג ןופ ןרעיוט יד ןענעפע םיא רַאפ ךיז ןלָאז
 זיא (םשח שודיק) תונתמ ײרד יד ךופ וויטָאמטײל רעד ךיוא .רעקיטגַאמָאר ןשילגנע םעד
 טייקכעלנע עקידנסיורד ןייר ַא ךיוא זַא ,ןעניימ סָאװ ,יד רַאפ רעבָא .ערעדנַא ןַא ןצרּפ ייב
 וצ טײקכעלגעמ ַא זדנוא ןביג ,ןקידרעטעּפש ַא ןוא ןקידרעירפ ַא ,קרעוו ייווצ ןשיווצ
 -עטניארַאפ סיוושג ךיז ןלעוו -- ןטייוצ םעד ןופ רוקמ א ףיוא יו ,ןטשרע ןפיוא ןקוק
 ןופ ,ןלַאװק יד ןופ םענייא טימ יװ ,"ירעּפ ןוא ןדעיֶזג רעד, סרומ סַאמָאט טימ ןריסער
 ירד ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעװ ,ןפעש טנָאקעג רעדָא ,טּפעשעג טָאה ץרּפ עכלעוו
 .תונתמ
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 -נײרַא ןרָאצ ןיא ,ןענַאטשעג ייברעד זיא סָאװ ,רעציפָא םעד ןגייווש ןטרַאּפשעג
 ךיז טָאה '!ַאטַאיבער ,יעווישז' :ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא !דישז טָאוװ' :טכַארבעג
 תונתמ יירד יד ןיא ."תונתמ יירד יד ןיא יוװ ...שינעסיימש ַא ןביוהעגנָא טשרע
 דָאיּפע םעד ןיא יו ױזַא ,ץכערק ַא ןָא ?יָארטס זָאװקס; דיי רעד עקַאט טייג
 ןוא טינ טלכיורטש ןוא ךיילג טייג רעק :טסינָאטנַאק רעשטשָאמַאז םעד טימ
 יד ןָא טּפַאכ ןרָאצמירג ַא ."סיוא ייז טלַאה ןוא -- ץימש טדייל רע ...טינ טלַאפ
 ױזַא -- ןוא ,רעציפָא רעשטשָאמַאז םעד טּפַאכעגנָא טָאה רע יוװ ױזַא ,ןטַאדלָאס
 .ירעקרַאטש ןסיימש ןוא -- ןסיברַאפ ,טרעטיברַאפ ךיוא ייז ןרעװ -- רענעי יו
 ןוא -- רע טדייל רָאנ טינ .ןײלַא סָאד רָאנ טינ רעבָא ,סיוא טלַאה דַיי רעד
 ,עקלומרַאי יד ּפָארַא ּפָאק ןופ םיא ייב טלַאפ סע ןעווע :סעּפע טוט רע ;טגייווש

 טבייה ןוא ןייא ךיז טגיוב ,טגיל עקלומרַאי יד ּוװ טרָא םוצ זיב קירוצ רע טייג

 ,טקיטולברַאפ טיור ,קַיור ,רעטייוו טייג ןוא סיוא קירוצ ךיז טיירד ןוא ףיוא יז
 זיא סָאד .."טלַאפ רע זיב ,רע טייג ױזַא ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי רעד טימ רָאנ
 ףיוא טניימ סָאד .ןגייווש ןוא ןדייל יו -- שרעדנַא סעּפע רָאג ןוא -- רעמ ןיוש
 סָאד ןלעטשנייא --- קיליוויירפ --- טניימ סָאד --- ןויכ א טימ .םירוסי ןעמענ ךיז
 זיא "רוקמ; םעניא ..הגרדמ רעטסכעה רעד ןופ שפנ תריסמ זיא סָאד .ןבעל
 | 7 .ָאטינ סע

 .טלייצרעד ץרּפ סָאװ ,וצרעד סכעלנע סעּפע זיא ןיקסמַארבַא .ד+ י טיול

 רבק ןייז סָאװ ,"*טַאדלָאס ןיקסוװעיַאלָאקינ; ַא טימ עװקסָאמ ןיא לָאמַא ןעשעג
 ץרּפ לָאז רעגנוא השנמ טול ,(*םלוע-תיב ןטלַא רעװקסָאמ ןפיוא ךיז טניפעג

 יד ,סרעקורד רעטיװַאלס יד טימ דָאזיּפע ןשירָאטסיה םעד טצונעגסיוא ןבָאה
 טרעקעגמוא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא .ךעלקינייא סניבר ױעצירַאק םעד ,סָאריּפַאש
 רעבָא ,(+*"יָארטס זָאװקס; טריפעג ייז טָאה ןעמ ןעוו ,עקלומרַאי יד ןבייהפיוא
 טינ ןעוועג ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,רוקמ ןייז זיא תונורניז ענעגייא סעצרּפ טיול
 ןטימ השעמ רעװקסָאמ יד טינ ןוא סָאריּפַאש רעטיװַאלס יד טימ דָאזיּפע רעד
 טינ רָאג לָאמ ןייק רשפא טָאה רע סָאװ ,תוישעמ --- טַאדלָאס רעקסוועיַאלָאקינ
 . ןוא ,גנוטסעפ רעשטשָאמַאז ןיא טסינָאטנַאק ןטימ דָאזיּפע רעד רָאנ ,טרעהעג
 ךיז ןרעקמוא סנדִיי םעד ןופ ָאטינ רכז ןייק זיא דָאזיּפע ןשיטקַאפ םעד טָא ןיא
 ענייז בילוצ ,ןלַאפעגּפָארַא םיא ייב זיא סָאװ ,עקלומרַאי יד ןבייהוצפיוא קירוצ

 ןעוװעג קיטיינ זיא סָאד ןעוו ,ןטקַאפ-סנבעל יד ץֶרּפ טָאה ןליצ עשירעלטסניק

 ןעוועג זיא רוקמ ןייז ןעוו ,ןעמונעג ךיז רע טָאה טייהיירפ רעמ ךָאנ .טרעדנעעג
 ,חשעמ-סקלָאפ ַא רָאנ ,טקַאפ-סנבעל ןייק טינ

 ביוא, ..רַאדנערַא רעד -- זיא וצרעד סעיצַארטסוליא עטסעב יד ןופ ענייא
  טגָאז ,עקיטכיר ַא זיא (רַאדנערַא רעד ןופ םירוקמ יד ןגעוו) הרעשה רעזדנוא
 -מַאז-רָאלקלָאפ ַא ױזַא יו ,ליּפשייב ןטנַאסערעטניא ןַא רימ ןבָאה ,רעגרעב היעשי
 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא סע זיא ,טכוד רימ יו ,?רוטַארעטיל יד טרעכיירַאב רעל
 טרעכײרַאב רוטַארעטיל יד יוװ ,ליּפשיב ַא -- ליּפשייב רעטרעקרַאפ ַא ךיוא
 ןעניפעג ןעק ןעמ עכלעוו ןיא ,תוישעמ-סקלָאפ יד ןופ ענייק ,רָאלקלָאפ םעד

 טצונַאב טָאה ץרּפ סָאװ ףָאטשיױר םעד ןופ ןטנעמעלע יד רעדָא ףָאטשיור םעד

 ,1945 יגוי ןט1 ,קרָאיװיג ,ראודה ,חאזאמ בקעי ברה ןגעװ תונורכיז (*

 .1940 יימ ןט4 ,קרָאיריג ,גָאמ רעד (**
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 ,וא טיובעגפיוא טוג ױזַא טינ ,ךעלטייהנייא ױזַא טינ זיא ,רַאדנערַא רעד רַאפ

 ,רַאדנערַא סעצרּפ זיא סע יװ ,טריויטָאמ שיגָאלָאכיסּפ ױזַא טינ ,ךיז טײטשרַאּפ

 םינואגה תואלפנ ןיא טליצרעדרעביא טרעװ יז יו ,השעמ-סקלָאפ רעד ןיא

 -ףָאי ,וָאקירטעּפ רעצידיירג רעד ןיא (םייוניש עניילק טימ) ןוא (1924 ,עשרַאוװ)

 סָאד -- (=ןדמל רעסיורג ַא ,עשר רעד ,ריבג רעד זיא (ןבעגעגנָא טינ קורד
 בייוו ןייז טָאה רע -- רזכא ןַא ןיילַא רע זיולב טינ זיא ,סנטייווצ ,סנטשרע זיא

 טימ בייוו סָאד, ;לַאטורב ןוא זייב ןייז וצ טנרעלעגסיוא ךיוא רעדניק יד טימ

 ייז ןענייז ,(ןַאמערָא ןקירעגנוה םענופ) ןעיירש סָאד טרעהרעד ןבָאה רעדניק יד

 .ּפערט יד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא םיא ןוא ןגָאלשעג םיא ןבָאה ןוא .,.ןפָאלעגנײרַא עלַא

 עלַא ייז ןענייז; לָאמ טייוצ ַא .."ןכָארבעצ סיפ ןוא טנעהק טעמכ טָאה רע

 "חצר חוכמ ןגָאלשעג םיא ןבָאה ייז ןוא ףלעװ יד יו ױזַא םיא וצ ןפָאלעגסױרַא

 ןופ ענייא ,בגא ,זיא סָאװ ,השעמ רעד ןופ טפול עצנַאג יד .(םינואגה תואלפנ)
 -ַָאלעמ טימ לופ זיא ,תוישעמ-סקלָאפ עשידִיי עטסכייר ןוא עטסנטלַאהעגסיױוא יד

 -ַאמַארדָאלעמ םעד טָא ןופ יז טָאה ץרּפ .ןעגנוריסַאּפ ןוא ןענױשרַאּפ עשיטַאמַארד

 טָאה ,עשר ןסיורג םעד ,דלעה-טּפיוה ןרַאפ ,טײרּפַאב ןצנַאג ןיא טעמכ םזיט

 סערַאדנערַא) רַאדנערַא ןַא רָאנ ,ןדמל ַא זיא סָאװ ,ןדִיי ןייק טינ טכַאמעג רע

 םורֵא טפול יד ידכ ןוא .(םיצראה-םע ,ןעגנוי עבָארג ןעוועג טפָא ץנַאג ןענייז

 יװ ,לקנוט ױזַא ןוא רעווש ױזַא ןייז טינ לָאז רַאדנערַא ןעמַאזיורג ןוא ןזייב םעז

 טאהעג עשר רעד טָאה כייוו ַא זַא ,ץרּפ זדנוא טלייצרעד ,השעמ-סקלָאפ רעד ןיא |

 השא ןַאג ,טרעקרַאפ טקנוּפ רָאנ ,השעמ-סקלָאפ רעד ןיא יװ ,עטכעלש ןייק טינ

 רעטומ רעד ןיא; יו --- עטוג ןעוועג ןענייז רעדניק יד ךיוא ןוא ."הבושחו העונצ

 ענעסירעצ ןיא ךיז ןוטרעביא סרַאדנערַא ןכייר םעד ,רעטייוו ..,"ןטָארעג ןײרַא

 רעד ןופ חסונ ןייא ןיא יו ,רָאפ טינ טמוק רעלטעב ַא ןרעוו ןוא םישובלמ

 תוירזכא ןייז ןופ ןברק רעד ןעוועג זיא סָאװ ,תמ םעד קנַאדַא -- ,השעמ-סקלָאפ

 ַא ךיז ףיא ןעמענ םיא טסייה ןוא טכַאנ ןטימ ןיא םיא וצ טמוק סָאװ ןוא

 ןזָאל ךיז ןזומ ןייז ןוא ,רעטעקַאנ ַא ןייטש ןביילב סרַאדנערַא םעד ,ןיינ .הבושת

 -גערַא םעד ןופ טָאטלוזער ַא -- ךַאז עכעלריטַאנ ַא טעמכ ןצרּפ ייב זיא ןעלטעב

 ןייז ,ןוט הבושת ןייז ךיוא .הזה-םלוע ךָאנ ךיז ןגָאי ןייז ןופ ,רעטקַארַאכ סרַאד

 ןצרּפ ייב טריוװיטָאמ שטָאכ לסיב ַא שיגָאלָאכיסּפ טרעוו ,םורפ ןוא טוג ןרעוו

 זיולב רעמ טינ ןיוש זיא'ס רעבָא ,השעמ-סקלָאפ עשידִיי עמורפ ַא ץלַא ךָאנ זיא סע

 ,גנולייצרעד עשירעלטסניק ַא זיא'ס ,לכשה-רסומ ַא טימ לשמ ַא

 ןופ סָאװ ,תוישעמ ענעי ןופ לייט ַא ןגעוו וליפא קיטכיר זיא ענעגייא סָאד

 ןוא ןעייטש ייז יװ טעמכ ןעמונעג, ייז טָאה ץרּפ זַא ,ןטכַאד ךיז ןעק ףיואנביוא

 וליפא זַא ,ןעמ טעז ,רוקמ ןטימ ייז טכיילגרַאפ ןעמ זַא ,((רעגרעב היעשי) *ןעייג

 רעד ןופ חסוג םוצ ךעלנע ןעמונעג ןצנַאג ןיא השעמה רוּפס רעד רָאנ זיא ייז ןיא

 טינ ןוא .סעצרּפ ןענייז ייז :םיטרּפ עשירעלטסניק יד טינ רעבָא ,השעמ-סקלָאפ

 לָאז גנולייצרעד יד ידכ ,ןָאטעג סע טָאה רע ;טריפעגניירַא ייז רע טָאה קילעפוצ

 ןוא עצנַאג רעקיצניוו רעדָא רעמ ַא רָאנ ,לשמנ ַא טימ השעמ ַא ױזַא םתס טינ ןייז

 רעד .רָאי עטוג ןביז ,רעגייטש ַא ,טמענ ,עטכישעג עטריוויטָאמ שיגָאלָאכיסּפ

 ןעגנערבסױרַא רשפא טלָאװעג ייז ןבָאה .םידיסח ןופ ןעמַאטש םירפס עדייב יד (*
 .גונעג טינ זיא ןיילַא תודמול זַא ,ןויער ןשידיסח םעד
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 שרדמ ןיא ןיוש ךיז טניפעג רע :טלַא רעייז ןיוש זיא עטכישעג רעד ןופ ןרעק

 ,שיגָאלָאנָארכ זיא סָאװ ,חסונ רעד וליפא רעבָא ,תורוקמ עטלַא ערעדנַא ןיא ןוא

 חסונ רעד -- ,טייצ רעזדנוא וצ רעטסטנעענ רעד ךעלכַארּפש ןוא שיטסיליטס

 -- ןרָאװעג טרעדנעעג קרַאטש ןצרּפ ןופ זיא --- (1602 ,לעזַאב) ךוב-השעמ ןופ

 ,סיוא ךיז טקירד רעגרעב .י יװ ,טָאה רע זַא ,קיטכיר טינ סיוכרוד זיא סע ןוא

 ןייז ןופ ןכירטש רָאּפ ַא טימ (עטכישעג יד) ןצוּפוצ, זיולב טימ טנגונַאב ךיז

 רע ."טצוּפעגוצ, גנולייצרעד יד רע טָאה רָאנ טינ ,ןיינ ,"ןעּפ רעשירעלטסניק

 ריא .רעגייטש ןקידנגייצרעביא רעמ ןוא םעיינ ַא ףיוא טלייצרעדרעביא יז טָאה

 ןַאמערָא רעד .בייו סנַאמערָא םעד ,ךוב-השעמ ןיא יו ,טינ זיא דלעה-טּפיוה

 -- יז יװ ,רעמ רשפא ריא ףיוא טקריװ רע ןוא -- קידצ רעסיורג ַא זיא ןײלַא |

 טלעטשרַאפ איבנה והילא ןעוו ,ןייז בשיימ ךיז ריא וצ עקַאט טייג רע .םיא ףיוא

 םענופ חסונ ןיא זיא סע יװ ,רעכעלריטַאנ ,בגא ,זיא סָאװ) לשטייד ַא רַאפ ךיז

 ןוא *רָאי עטוג ןביזא וצ םיא טגָאז (טינ ךיז טלעטשרַאפ רע ּוװ ,ךוב-השעמ

 היבוט .רעטלע רעד ףיוא רעדָא טציא ךיילג --- ןבָאה ייז ליוו רע ןעוו ,םיא טגערט

 יד זיא ןײילַא יז רָאנ טינ רעבָא ,בייוו ןייז טימ הצע ןַא ןטלַאה עקַאט טייג

 יןעיורפ יד טּפיוהרעד ןעניז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךוב-הסשעמ ןיא יוװ ,תוקידצ

 "יורפ ןוא ןענַאמ ןביל ריא ,רעה טמוק; :ןענַאטשעג זיא טַאלב-רעש ןפיוא שטָאכ

 "עג טָאה סָאװ ,יד ןעוועג יורפ סנַאמערָא םעד זיא חסונ-ךוב-השעמ ןטױל ."ןע

 קידנליּפש ,רצוא ןַא ןענופעג גנילצולּפ ןבָאה רעדניק יד ןעוו ,ןַאמ ריא וצ טגָאז

 זדנוא טָאה ןוא דסח זדנוא טימ ןָאטעג טָאה םלוע לש ונוכר רעד; :ףיוה ןפיוא ךיז

 "עמערָא הקדצ ןבעג ןוא םורפ ןייז רימָאל .רָאי ןביז עצנַאג ףיוא הנויח ןבעגעג !

 ןוא ןבָאה תונמחר זדנוא ףיוא טָאג טעוװ רשפא .רָאי ןביז יד ןופ ךשמ ןיא טייל

 יד לָאמ ַא רעדיוװ זיא רָאי ןביז יד ךָאנ .(*"רעטעּפש ךיוא זדנוא ןזָאלרַאפ טינ

 ןעניפעג ןעק רע ביוא זַא ,ןאיבנה והילא ןגָאז וצ ןַאמ ריא טהצע סָאװ יד ,יורפ

 יז יו ,דלָאג סָאד ןעױרטעגנָא םיא לָאז ןעמ זַא ,טרעו רעמ זיא סָאװ ,ןצעמע

 ַא יװ זדנוא ייב טגיילעגנייא טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןעמענוצ רע לָאז, ,ןענייז

 ,היבוט זיא םיא ייב .ןצרּפ ייב סע זיא ױזַא טינ .*ערעדנַא ןבעגּפָא סע ןוא ןודקּפ

 ןעו .תורישע ךָאנ טינ ךיז טגָאי רע זַא טזייוו סָאװ ,רעטשרע רעד ,ןַאמ רעד

 ,ןַאמ רעביל ןיימ ,ייג' :םיא טרעפטנע ןוא גנַאל טינ טכַארט; ,בייוו ןייז ,לרעס

 טלייא ,*'עגר רעד ףיוא רָאי עטוג ןביז יד טסליװ וד זַא ,לשטייד םעד גָאז ןוא

 -- טרעדנּוװרַאפ היבוט טגערפ --- ?לרעס .,סָאװרַאפ, ,ןגלָאפ וצ ריא טינ ךיז רע

 ךָאד זיא דרוי םעד ןוא ,טײלעמערָא קירוצ ןרעוו ךָאד רימ- ןלעװ רָאי ןביז ךָאנ

 ,טלָאמעד טשרע ריא טימ ןייא טמיטש רע .?ןַאמערָא ןטסָארּפ ַא יו ,רעגרע

 טָאה ןעמ ,רעדניק יד רַאפ טלעג"רדח ףרַאד ןעמ} זַא םיא טלייצרעד יז ןעוו

 םוצ טשרע ..,"דמַאז ןיא ךיז ןליּפש ייז יו ,עז טָא -- טקישעג םייהַא רימ ייז

 סָאד ןעמענּפָא קירוצ טמוק *לשטייד סָאד, ןעוו ,רָאי עטוג ןביז יד ךָאנ ,ףוס

 דלָאג ןופ רָאנ טָאה יז.., :ריא ןופ ךיוא דייר עמורפ ןוא עטוג רימ ןרעה ,דלָאג

 ךיז רע טָאה ,ןַאמ ריא וצ ךייש זיא סָאװ .ווײזַאא "ןעמונעג דומיל-רכש ףיוא

 ,רעגערט םעד, ,םיא טפערט איבנה והילא .טרירעגוצ טינ וליפא רָאג רצוא םוצ

 רעשילגנע סרעטסַאג .מ 'רד טול ןענייז ןטַאטיצ עקידרעטייו ןוא עקיזָאד יד (*

 ' .(1934 ,עיפלעדַאליפ) ךוב-השעמ ןופ גנוצעזרעביא
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 רַאפ יו ,קרַאמ ןטימ ןיא טייטש רע יוװק -- ,רָאי עטוג ןביז יד ןופ ףוס םייב
 טקוק ןוא ןדנעל יד רעטנוא סעלָאּפ עטצרַאשרַאפ עקיבלעז יד טימ ,רָאי ןביז
 -סיוא ,רעכעלריטַאנ ןצרּפ ייב זיא גנולייצרעד עצנַאג יד .?טטנידרַאפ ַא ףיוא סיוא
 רע ,ןיינ ...ךוב-השעמ ןיא יװ ,טעדנירגַאב רעסעב שיגָאלָאכיסּפ ןוא רענעטלַאהעג
 -סנבעל ןרעיירפ ַא ןבעגעגניירַא ריא ןיא טָאה רע ,?טצוּפעגוצ , זיולב טינ יז טָאה
 ,םעטָא

 תוישעמ-סקלָאפ עשידיסח יד ןופ רענייא טימ ןָאטעג רע טָאה ענעגייא סָאד

 וצ טרעהעג השעמ יד) החמשבש החמש ןיא רעוועשטידרעב קחצי יול 'ר ןגעוו

 ןיא ,תוישעמ-"שידיסח; ערעדנַא עקינייא יוװ יױזַא רעבָא ,"שידיסח? עירעס רעד

 רע .(ףטכישעג טעכעלמיטסקלָאפ; ענייז ןופ ענייא ךיוא טייצ רעכיילג וצ יז

 ןייז יז געמ זַא ,גנוריצ רענעגייא ןייז טימ *טצוּפעגוצ , קרַאטש ױזַא יז טָאה

 ןיא ךיוא ןטרָאד יו שרעדנַא ךָאד םיא ייב יז טגנילק ,רוקמ םוצ ךעלנע יו

 -תיב ןיא טעבנגעגוצ טָאה קחצי יול 'ר זַא ,טלייצרעד טרעוו רוקמ ןשידיסח

 טכַארבעג טָאה רוגיטק רעד סָאװ ,תוריבע עֶשיִדָיי קעּפ יד ןדע-ןג ןופ בוטשיןיד

 ,ןצרּפ ייב יו ,טריזיטַאמַארד ױזַא טינ טרָאד יז טרעוו רָאנ טינ רעבָא ,ןּפעלשוצ ןיהַא

 ,םיתיחשמ יד ןוא רעוועשטידרעב םעד ןשיװצ ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ענעצס יד

 ןענייז סָאװ ,ןדָאזיּפע עצנַאג -- תוריבע טימ קעּפ ןעגנערב ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ

 טּפַאכ ןעמ ןעוו זַא ,טלייצרעד רָאנ טרעוװ טרָאד .,ָאטינ טרָאד ןענייז ,ןצרּפ ייב ָאד

 טכענק ַא רַאפ ןרעוו וצ טפיוקרַאפ םיא ןעמ טּפשימרַאפ ,"בנג; םעד ,ןקחצי יול יד

 -יציל; עטכע ןַא רָאפ טמוק רעבָא ןצרּפ ייב ,סיֹוא םיא טפיוק ןיילַא טָאג זַא ןוא

 ןייא ןופ ,תיחשמ רעד .לָאשגָאװ רעד ייב ךיז ןלעטש םידדצ ייווצ ןוא; ..,?עיצַאט

 ,סקַאמילק םוצ טמוק סע זיב ...* 'רעטייווצ רעד ןופ ןדע-ןג' עצנַאג סָאד ןוא ,טייז

 ןמרַאװ ןָא טבייה'מ ןוא; ..טקילפנַאק םענופ גנורעגייטש עקידכעלעמַאּפ ַא ןייז זומ

 אלימפ יד .טרעגייטש ןעמ ןוא .סקניל ןוא סטכער :ןײרַא ןלָאש יד ןיא ןוידּפ

 ןוא וניבא םהרבא סױרַא טערט ..טקוק ןוא -- שיט םייב ךיז טצעז הלעמ לש

 תסנכה ןייז -- בָאגוצ סלַא ;הוצמ עטשרע ןייז ןיירַא לָאש רעד ןיא טפרַאו

 ,ווײזַאא ,ווײזַאא ?תומימת ןייז --- בקעי .הדקע יד --- קחצי םיא ךָאנ טפרַאװ .םיחרוא

 סָאװ ,יאדמשא רעד ,תיחשמ רעד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע ןעוו ,טלָאמעד טשרע

 --- ?םונהיג ןיא רעצייה-לסעק ַא רַאפ, ןקחצי יול 'ר ןבָאה וצ קרַאטש ךיז טסולג םיא

 טעוו טָא-טָא זַא ,לָאשגָאו רעקניל רעד ףיוא ןפרַאװ וצ "תורצוא, ענױזַא טָאה

 ןוש (תיחשמה ןטש רעד) רע טגייל טנאה עטכער יד ןוא; -- ,ןגעוורעביא יִז

 וצ םיא רע טזייו טנַאה רעקניל רעד טימ ןוא לסקַא סקחצי יול 'ר ףיוא ףיורַא

 טרעוו ...ןקחצי יול 'ר טליּפשרַאפ :המוהמ ַא טרעוװ; טשרע -- ,"ריט-םונהיג רעד

 ..?טסקַאװ שער רעד ןוא ?ןעמ טוט סָאװ ?ןעמ טוט סָאװ :למוטעג ַא ,שער ַא

 דובכה אטכ ןופ לוק ַא; -- לוק ַא ךייה רעד ןופ ךיז טרעהרעד טלָאמעד טשרע

 ןקחצי יול 'ר *טפיוק, םלוע לש ונובר רעד יוװ ןפוא רעד ."םיא ףיוק ךיא :ּפָארַא

 לסיב ַא סע זיא טרָאד ,השעמ-סקלָאפ רעד ןיא יו ,שרעדנַא ןצרּפ ייב ךיוא זיא

 רעזדנוא ייב טָאה סע סָאװ ,ןעניז ןלַאסרעװינוא םעד טינ טָאה סע ןוא טלטשּפרַאפ

 ןיימ ,קחצי יול ,רעתמא ןַא קסּפ רעד זיא סיוועג; :טָאג טגָאז טרָאד .רעטכיד

 רע ןוא רעדניק עניימ רַאפ ןעמעננָא טלָאװעג ךיז טָאה ,דבוע רענעבעגעגרעביא

 םוצ םורָאד טרעהעג רע ,"ותבנגב רכמנו אל ןיא סָאװ;/ :הריבע ןַא ןעגנַאגַאב זיא
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 דבע הנקש המ/ יד ַא ךיוא זיא סָאד ןוא רימ טרעהעג ם"ס רעד ךָאד ,ם"ס

 יול ,וטסרעהעג ,(רַאה םוצ טרעהעג ,טפיוקעג טָאה טכענק רעד סָאװ) "ובר הנק

 ךָאנ זַא ,טלייצרעד ץרּפ .."ןדִיי יד וצ קעװַא ךיד קנעש ךיא ןוא רימ וצ ,קחצי

 ןובר רעד ןוא ,ליטש טרעווע ,"םיא ףיוק ךיא; :ןפורעגסיוא טָאה טָאג יו ,םעד

 ךיא -- ץראה ?כ יל יכ !רעמ ביג ךיא' :טייקליטש רעד ןיא טפור םלועה לכ

 "!טלעװ יד ןקחצי יול 'ר רַאפ ביג

 לרעב טפיטרַאפ ןוא טריזיטַאמַארד שירעלטסניק ץרּפ טָאה ױזַא טקנוּפ

 ערעדנַא ןוא ,ןקחצי יול 'ר ןגעוו ןלייצרעד םידיסח סָאװ ,השעמ ַא ךיוא ,רעדיינש

 | ןטכײשעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח

 םערָאפ יד ןוא ךַארּפש יד ןרעדנע טימ טנגונַאב ןעוו ןטלעז ךיז טָאה רע

 -ײרַאב שירעלטסניק ןוא הנווכ ריא טפיטרַאפ טָאה רע ;השעמ-סקלָאפ רעד ןופ

 .*ןעניז ןטסקינייװעניא ריא טרעכ

 .השרד ,טניװ ןטימ הרות ןיד "ןטכישעג, יד ןופ םירוקמ יד ןגעוו לַאירעטַאמ (*

 רָאי ץנַאג ַא ,םיבוט תב הרש ,הכלמ הולמ ,ךוהיש ַא סױא טריפ ט"שעב רעד ,קנַאשעג

 ףיא ךיז טניפעג -- ערעדנַא ןוא טקעלּפטנַא ,םייובש ןוידפ ,רעטכינ םירוּפ --- רוכיש

 ,1946 ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ :טעברַא רעטריטיצ סרעגרעב היעשי
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 לײט רעטרעפ

 ט"קכעלנעודעפ
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 טייקכעלנעזרעפ עשירעטכיד

 טייקיטייזליפ (א

 רעד רַאפ ,רעקיטכיר ,רעדָא טײקצנַאג רעד רַאפ קורדסיוא ןַא ךוז ךיא ןעוו

 -ץלטסניק-שיטעָאּפ סעצרּפ ןופ *טיײקיטרַאנדיײשרַאפ רעד ןיא טייקכעלטייהנייא;

 "עג רימ ןענייז סָאװ ,יד יו ,רעטרעװ ערעדנַא ןייק טינ ךיא ןיפעג ךיא ןשיר

 -- ,ןצרּפ ןגעוו ןבירשעג לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו ,ןעניז ןפיוא ןעמוק

 ןגעװ ךוב םעניא ךָאנרעד ןוא (1908) ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטיל ןיא רעַירפ

 "יטסיליטס טימ ָאד סע גנערב'כ ןוא) ןבירשעג בָאה'כ ,(1912) סדעביירש עשידִיי

 ;(תופסוה עניילק ןוא ןעגנוצריק עכעלטע עשּפיה טימ ןוא ןעגנורעדנע עש

 עסַאלב יד ייס ,עלעה יד ייס ,עלַא ּוװ ,טקנוּפנערב םעד טכוז סע רע...

 -- ,ףיונוצ ךיז ןביילק טייצ רעקיטנייה רעד ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןלַארטש
 ןטימ רעד טינ ,דוסי רעד ,בייהנָא רעד זיא עלעדנעמ ..ןצרפ ייב ןייטש טביילב

 ןוא הלכשה ןופ ןטייצ יד ןיא .רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ טקנוּפלטימ רעד טינ

 עמורפ ןוא עטוג עטלַא סָאד ןעוו ,תוזע ןוא קיטירק רעזייב ןוא דייר-ףָארטש

 זַא א -- ,טפמעקעג םעד ןגעק טָאה ןעמ ןוא ,טסעפ ןעוועג ךָאנ זיא ןבעל

 -- :טציא יװ ,קיטנַאמָאר טינ ,םזילַאער ןעוועג סע זיא ,טרעדלישעג סע טָאה ןעמ

 "ּפַא ןעוועג טינ זדנוא ייב ךָאנ זיא רוטַארעטיל ענייש יד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא

 טָאה ,טייקכעלנעזרעּפ עשידִיי יד ,דיחי רעד ןוא ,רעכעלצונ רעד ןופ טדיישעג

 ןיא -- ,ללכ ןיא ,גנַאז םעניא לדנרעק ַא יװ ױזַא ,טקעטשעג ןצנַאג ןיא ךָאנ

 רעלטסניק רעד רָאנ טינ ,רעפָארטש רעד ,רערעל רעד -- עלעדנעמ זיא ןטייצ ענעי

 רעשידִיי רעד ןופ קורדסיוא רעטספיט ןוא רעטסכעה רעד ןעוועג ,עלעדנעמ

 םערוט םעד ןבָאה תורוד עיינ יד .ךיילנוצ םערוט ןוא טנעמַאדנופ ריא ,רוטַארטסיל

 "ַאדנופ םעד טכַאמעג רעטיירב רעבָא ןבָאה ייז ,טכַאמעג רעכעה ליפ טינ ךָאנ

 זיא סָאװ ,ךַארּפש ןייז ןופ טײקיטרַאנגיא רעפיט רעד טימ ןעלעדנעמ וצ :טנעמ

 רעד טיִמ ,ןײלַא םיא ןופ ץוח ַא ,טינ םענייק ןופ ןוא ןעמעלַא ןופ ךַארּפש יד

 טנעקרעד ןעמ סָאװ ,טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ טײקנסָאלשעגּפָא רעשינַאמרַאה

 ףיז ןייז יירטעג םענייש ןוא ןצלָאטש ןייז טימ ןעלעדנעמ וצ ,ןטייוו ןופ ןיוש יז

 ןטקָאטעגּפָא-קיכעליײק ַאזַא .ןכיילגרַאפ טינ רענייק םויה דע ךָאנ ךיז ןָאק ,ןיײלַא
 -עטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי רעד ףיוא רענייק ךָאנ טָאה ,סעלעדנעמ יװ ,לּפמעטש
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 "רָאי ןט19 ןיא קלָאפ ןשידִיי םענופ ןעקנעד ןוא ןליפ םעד רעטנוא ,ןבעל םעד
 רעבָא זיא קלָאפ רעזדנוא .טריפעגרעטנוא טינ לכה-ךס ןטיירב ַאזַא ,טרעדנוה
 סקנּפ ןיא סע טָאה תורוש עקידרעירפ יד ,ןבילבעג ןייטש טינ לכה-ךס םייב

 ןכרוד שינעטייו רעד ןיא ןבָאה ןליצ עסיורג עיינ .עיינ ןבירשעג ןוא --- ןזָאלעג

 עלעדנעמ טעוו ךָאד ...ןעמרָאפ עיינ ...ןעמ טכוז ןגעוו עיינ ,ןטכייל ןעמונעג לּפענ

 רעמ ןייז דימת זדנוא טעװ רע ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגניײא ןייז קידנעטש זדנוא
 ענייז ןלעוו תורצוא-השורי יו זיולב טינ ןוא ,טייהדניק רעד ןופ גנורענירעד ַא יו
 רעצלָאטש רעד יו ,טציא ךָאנ ןליפ רימ .ןייז רעייט זדנוא ךעלרעגניפשטניוו
 ןיוש טָאה ץרּפ .עדייז ַא יו ,ןטייו ןופ גנוטכַא זדנוא ףיוא טיג ּפָאק רעיורג
 טציז רע .ןרָאװעג טינ עדייז ןייק רעבָא ךָאנ ייז זיא רע ,"ךעלקינייא , ךיוא
 יװ ,סיורָאפ טייג רע ןוא ,ייז טימ רע טייג ןייג ךיוא דרעבָא ,ןָאנביױא ייז ןשיווצ
 טימ ּפָאק רעיורג רעד טקוק למיה םוצ ..רעריפ ַא יו טינ ביוא ,רעכוזגעוו ַא
 ,ענייש ןייא טינ ..ןרעטש ןייז ,רערעדנַאװ ַא יו ,טרָאד טכוז רע ,ןגיוא עסייה
 רעבָא -- ,ןענופעג געוו-רעדנַאװ ןייז ףיוא רע טָאה ךַאז עטכירעגמוא ןייא טינ
 רעד לאוי יװ ,"ןָאזרעּפ עקידנכוז קיביא ,עטקנעברַאפ ַא; זיא רע ..ור יד טינ
 .ןעניפעג סָאד יו ,טלעטשעגנדירפוצ רעמ םיא טלָאװ ןכוז סָאד יו ױזַא ,רמז ילכ
 טייקענדעשז ַא -- טגָאזעג טינ רעיש בָאה'כ ,טײקיטשרָאד ַא סעּפע טבעל םיא ןיא
 .סעּפע רע טלעפרַאפ רעמָאט ,ךרוד סעּפע רע טזָאל רעמָאט ,ארומ ַא ,טסייג ןופ
 יװ ,טנַאה ַא ןגיילוצ טַאלג טינ ,ןוּורּפוצסױא ץלַא הוואת ַא טעמכ ,גנַאלרַאפ ַא

 טינ טרעװ רע .םוטעמוא רעטסיימ רעד ,רעטשרע רעד ןייז רָאנ ,טנַאטעליד ַא
 ענעגייא ענייז ןריגערָאק וצ ,ןטעברַאוצרעביא ,ןײלַא ךיז ייב ןרעלעפ ןכוז וצ דימ

 -נַא ןופ רערעל רעד .יינ סָאד ןופ ןבייהוצנָא טיירג קידנעטש זיא רע ,(יקרעוו
 רעדעי ןופ רע טגייז ,ןיב ַא יו ױזַא ;ןענרעל וצ ףיוא טינ ןיילַא רע טרעה ,ערעד
 ןגעקטנַא טפוד ןייז טקיש ןוא ףיוא ךיז רע טנפע גנילירפ ןיא ּפסָאנק ַא יו ,םולב
 טינ םיא טָאה סָאװ ..םולב יד יא ,ןיב יד יא זיא רע ..לַארטשנענוז ןדעי
 -עג יז רע טָאה ןיב יד יװ סָאװ ,םולב-ןעיידיא עכלעוו ?טכַאמעג רַאבטכורפ
 ?טרעּפכורּפַאב טינ ,ןיב יד יוװ ױזַא ךיוא ,רע טָאה ,ןגיוז

 יד ןוא םיא ןשיװצ טּפַאשהבורק עטנעָאנ ןייק לָאמ ַא ןעוועג טינ ןעד זיא = -
 הרוחס ַא הרות רעד ןופ ןכַאמ ךיז טעוװ ךייא ןופ רעוו ,ךיוא רימ טגָאז , ?םיליכשמ
 ןיא ןפנָארב יװ ,לזעלג ןפיוא ,טיול ןפיוא ןוא טניווק ןפיוא ןפיוקרַאפ יז טעוו ןוא

 טימ ןעלדנַאה ,ןייו ןרשכ ףיוא ןלָאּפָאנָאמ ןכַאמ טעוװ ךייא ןופ רעװ ...קנעש

 רעדָא ךוש-הצילח ַא ןיא טייקשידִיי עצנַאג סָאד ןקעטשנײרַא ,לעמ ףיוא םירשכה

 רעטנוא טָאה ,ןעמכילע םולש רשפא ץוח ַא ,רענייק .טגײלעגפורַא טינ רוטַאר

 לָאמ ַא טגָאזעג רע טָאה "?טציא ךיז קיטפעשַאב ךיא סָאװ טימ ריא טסייוװ, (*
 ןוא .רעסַאװ סָאד מענעבירשעג םענופ סיוא שטעװק ןוא ץיז ךיא, ,ןיקצינװַאר .ח .י
 ןפיוא ןָא ךיא ףֹרַאװ רעירפ .קידנעטש גהונ ךיז ךיא ןיב -- ןסיוו ריא טפרַאד -- ױזַא
 ךָאנרעד טשרע ...רעביא קרַאטש טינ ביילק ןוא ןביוא ףױרַא טמוק סָאװ ,סעלַא ריּפַאַּפ
 ,םײק ענעדלָאג יד) "רעסַאװ סָאד ןשטעווקסיוא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא לָאמ עכעלטע םענ
 ןַאמּפיל ןִיֹא רימ ןענעייל וצרעד סכעלנע סעּפע .(גנוקרעמנָא) 204 י"ז ,2 'מונ ,ביבאילת
 רעדעפ ַא טשרע ןעמ טמענ -- ןגָאז (ץרפ) רע טגעלפ -- ןבירשעגנָא :תונורכיז סניוועל
 ייווצ -- דומע ַא ןופ ,טרָאװ ַא הרוש ַא ןופ טרעװ .סיוא טכיירטש'מ ןוא טנַאה ןיא
 .(68 'ז ,1915 יימ ,ענליוו ,טלעװו עשידיײ) "ץרוק ןביירש וצ ךיז ןעמ טניווועג ...תורוש
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 וצ עלעביוטש ענבָארד ַא ךָאנ ןפרַאװ וצ ,עלהרמוח עטסנעלק סָאד ךָאנ ןכַאמ וצ
 תונמחר ןָא ןלעטשסױרַא םיא ךיא לעוװ ,רעוו ,רימ טגָאז --- ,עקשטַאט-תולג רעד

 סעװָאקדָאּפ סדרעפ רָאנ לייו ,סיפ יד רעטנוא דרעפ יד ןפרַאו ןוא דיוב ןופ
 יד טיג ןענייז סָאד *!רעּפרעק ערעטצניפ עניוזא ןופ קנופ ַא ןגָאלשסױרַא ןענָאק
 ,סָאטַאּפ ןשיליכשמ ןווָיַאנ םעד טמענרַאפ ןעמ ּווװ ,ןצרּפ ייב תורוש עקיצנייא
 ןענייז ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל עטשרע ענייז ןיא
 טלַאק-שידגנתמ ,רָאלקישיליכשמ ןענייז ייז ביוא סָאװ ,ןלעטש ךס ַא ךָאנ ןַארַאפ
 זיא רָאלק -- לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,טױט טייצ רעקיטציא רעזדנוא רַאפ ןוא
 יי ייגש

 -- ,טיוט זיא יינש ,טלַאק זיא יינש ןוא

 ,האל (טייק רענעדלָאג רעד ןיא) ןעזעגמורַא טשרע רעטעּפש ךיז טָאה סע יו
 ,ךייז לָאז טכיל; :ןעירשעג טָאה ןוא עטליכשמ ַא ןעוועג ןיײילַא יז זיא רעַירפ סָאװ

 ,,,?!טכיל

 רעכעה טינ ענייז ןטנעמָאמ עשיליכשמ יד ןיא וליפא ץרּפ רעבָא זיא ןעד יצ
 ןופ ףירגַאב םצע םעד ןעד רע טָאה ?םיליכשמ עקילָאמַא יד ןופ ּפָאק ַא טימ
 -עג טינ ןעד רעטעּפש רע טָאה ןוא ?טכַאמעג רעפיט ןוא רעטיירב טינ הלכשה
 רעד ?תודיסח ייב -- הלכשה ןופ טנייפ ןטספרַאש םעד ייב רדח ןיא טנרעל
 רעד ןעוועג טינ ןעד רע זיא --- ,ןטײקשירַאנ עקיטייצרַאפ עטלַא ןופ רעקיטירק
 רע זיא ,"רעייג-סטרעוורָאפ, רעד ?ןטייקנייש עקיטייצרַאפ עטלַא ןופ רעקעלּפטנַא
 טנייה ןופ קירב ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג טינ ןעד
 ןופ לָאט םעניא טייק רענעדלָאג ןייז ןופ גערב ןייא טימ קידנעור ?לָאמַא םוצ

 טכיירגרעד טינ ןעד גערב ןרעדנַא ןטימ רע טָאה ,טיײקידעכָאװ רעשיטסילַאער
 עקידבוט-םוי-תבש, ןופ ךיירגינעק עקיטכיל סָאד --- ,קיטנַאמָאר ןופ ןציּפש יד
 ,,,??ךדִלי

 עקיצנייא יד טינ ןענייז -- קיטנַאמָאר ןוא עריטַאס ,תודיסח ןוא הלכשה
 .ןפַאש ןייז ןופ ןקע ייווצ

 ייב ,סשיטסילַאודיוװידניא סעּפע ןַארַאפ זיא םיא ןיא :ךָאנ ריא טָאה טָא
 םיא ןיא ןזָאלעגרעביא ןבָאה ךָאד ןוא --- ,ליטס *רעשיטַארקָאטסירַא; ןַא זיא םיא

 רעטייווצ רעד ןיא סָאװ ,םזילַאיצָאס רעד יא ,םזיטַארקָאמעד רעד יא ןרוּפש עפיט
 עסיורג רעביא ןקיטלעוװעג וצ ןביױהעגנָא ייז ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקירָאפ טפלעה
 ןצרּפ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ ןלייט
 ,"טינ טײטשרַאפ, קלָאפ סָאד סָאװ ,ןכַאז ןביירש טרעטשעג טינ םזיטַארקָאמעד רעד
 טסולגעג ןצרּפ ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעוועג טינ העינמ ןייק זיא םזילַאיצָאס רעד ןוא
 ,טייצ יד ןיא עזייר ַא :?עינָאמרַאה רעקידנעמוקק רעד ןגעק סעריטַאס ןביירש וצ
 ..קערש ןוא גנונעפָאה ןשיווצ

 ;רעטייוו ןוא
 ןוא הלגע-לעב ןופ ךַארּפש ?עקידרעדָאי; ,עטנוזעג ,עטסָארּפ יד ןעק ץרּפ

 -רעדיינש םענופ ןציוו יד ,ענעדִיי-קרַאמ רעד ןופ ןעיירשעג ןוא תוללק יד ,רעגערט
 ,עפרַאש ,עלעדייא יד ,ןושל-רהוז םיא זיא טנַאקַאב רעקינייו טינ רעבָא ;גנוי
 -רעלעק יד טרעדליש רע ."ןדִיי עטוג, ,םידמול ,םילבוקמ ןופ םיזמר עצרוק

 עפיט יד ןוא השעמ-סקלָאפ עוויטימירּפ יד .רעטצנעפ עכיוה יד ןוא -- בוטש
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 ..ןוא איבנ ןטלַא םעד ...ןפַאש ןייז ןופ ןלַאװק ןענייז עדייב --- תודיסח ןופ הרות

 ןייז רָאנ ןעד ןוא ,ןעגנוזעגכָאנ וע טָאה ןדייב --- ןענייה

 -ָאס :ןוויטָאמ עטסנדיישרַאפ יד ןענופעג גנַאלקּפָא ןַא ןבָאה קרעװ ענייז ןיא

 עשיפָאסָאליפ ןייר ןוא עשיטע-זעיגילער ,עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא ןוא עלַאיצ

 יװ ןריניפעד וצ רעווש ױזַא טקנוּפ זיא ןפַאש ןייז ןופ וויטָאמטיײל םעד .ןוויטָאמ

 -עטיל רעשידִיי רעד ןיא גנוטכיר רעסָאװ וצ ,רוד רעסָאװ וצ ,,,גנוטכיר-טנורג ןייז

 ןכוז ןעמ ףרַאד רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טינ רעבָא ?ץרּפ טרעהעג רוטָאר

 רעשידִיי רעיינ רעד ןופ ןעגנוטכיר יד -- םיא ייב ,טרעקרַאפ רָאנ ,גנוטכיר ןייז

 -עטיל עשידִי ַא זיא רע :טעמכ עלַא ייז ןופ בייהנָא רעד זיא םיא ייב ,רוטַארעטיל

 | .רוטַאינימ ןיא עטכישעג-רוטָאו

 יד ךיוא ,קיטרַאנדײשרַאפ ןוא ךייר םיא ייב זיא טלַאהניא רעד רָאנ טינ

 ,טוװרּפעגסױא רע טָאה ץלַא -- עמַארד ,קיריל ,סָאּפע :םערָאפ

 רעד -- עקיטכיו ַא רעייז ענייא םיא ייב טלעפ ןעמרָאפ עשיפע יד ןופ

 םעד ברע ןופ ןביױהעגנָא ,זדנוא ייב טלקיװטנַא קרַאטש ךיז טָאה רע .,ןַאמָאר

 "רעד .ןַאמָאר ַא ןביירשנָא ןגעוו טריזַאטנַאפ רָאנ טָאה ץרּפ .גירק-טלעוו ןטשרע

 רעשידִיי רעד ןיא עלעווַאנ רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ץרּפ זיא רעבָא רַאפ

 ,רוטַארעטיל

 -ָאנ ױזַא םתס ןפור טינ ,"רעדליב ןוא ןעגנולייצרעד, ענייז ןעמ ןָאק ךָאד

 ַא טינ ןעמורק םעד עקשיפ רעדָא לרעגניפשטניוו סָאד ןָאק ןעמ יוװ ױזַא ,ןלעוו

 ענייז סיוא טסיג רעביירש רעלעניגירַא תמא רעד .ןַאמָאר ױזַא םתס ןבעג ןעמָאנ

 טפָא ןעלקנוטרַאפ ןעמענ עװָאברַאקס יד ןוא ,םערופ םענעגייא ןייז ןיא קרעוו

 רעקיריל רעד ץרּפ יוװ ױזַא ,רעלייצרעד רעד ץרּפ .ןשטייטרַאפ ייז לפיוו ,רעמ

 ַאזַא ןוא םיא ןשיוװצ קוליח רעד ,םערופ םענעגייא ןייז טָאה ,רעקיטַאמַארד ןוא

 ךיז טָאה עדייז רעד תעב סָאװ ,רעד ןזיא ,רעגייטש ַא ,עלעדנעמ יװ רעביירש

 סָאװ ןוא ןפיילש וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע סָאװ ,םערופ ַא טעכברַאעגסיוא

 ,טרעקרַאפ ,ץרּפ טָאה ,רעקיבלעז רעד ןוא רענייא םיא ייב ןבילבעג ךות ןיא זיא

 ץלַא ןכוזצסיוא טרעהעגפיוא טינ ,ןעמרָאפ ענייז ןטייב וצ טרעהעגפיוא טינ

 ןענייז ערעדנַא ןוא סעניירב לדנעמ ,חלושמ רעד יװ ןכַאז ענױזַא .עיינ ןוא עיינ

 ןלטב רענעגושמ ןוא ?המשנ טסייה סָאװ רעבָא ןלעווָאנ ּפיט םוצ טנעָאנ עקַאט

 םעניא ..םערָאפ עשיצרּפ ןייר ַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,סעידוטש עשיגָאלַאכיספ ןענייז

 ןלייט רעטעּפש ,גָאלַאיד ןטימ טבעװרַאפ ךָאנ גָאלָאנָאמ רעד זיא ןלטב םענעגושמ
 -- ןעגנולייצרעד הרוש עצנַאג ַא טביירש ץרּפ ןוא ,ןרעדנַא םענופ סנייא ּפָא ךיז ייז

 ןוא "יז ןוא רע; רָאנ טינ :רע טצונַאב גָאלַאיד םענייר םעד ךיוא ןוא ,ןגָאלָאנָאמ

 ךיוא ,הרובק ךָאנ -- ?גנוטיילגַאב רעשילַאקיזומ טימ ענעצס; עכייר-גנומיטש יד

 ,סעמַארד יװ טינ ןרעוו טכַארטַאב עלַא ןפרַאד סעצרּפ סרעטקַאניא עקירעביא יד

 ןעמכילע םולש .ןעגנולייצרעד עשיגָאלַאיד ענעגנולעג רעקינייװ רעדָא רעמ יוװ רָאנ

 גָאלַאיד ןופ רעטסיימ רעד זיא ץרּפ ,רעביירש-ןגָאלָאנָאמ ןטסעב ןרַאפ ןעמ טלַאה

 םולש סָאװ ,ןירב ןופ םערָאפ יד ךיוא רעבָא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 -ַאמ ,לדנעמ םחנמ ןיא ןטָארעג ױזַא טצונַאב רעגייטש ןייז ףיוא טָאה םכילע

 -ןירב יד ךיוא -- ,ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב ןוא ןרעטש עדנעשזדנַאלב ,דַאבנעיר

 רימ .תואווצ ריפ -- תורוד ריפ ,הנח תרמ השאה :ןצרּפ ייב רימ ןעניפעג םערָאפ
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 חסונ םעניא ,םערָאפ-גנולײצרעד עקידנריזיַאכרַא יד ךיוא םיא ייב ןענעגעגַאב
 לטיּפַאק ןדעי ןופ לּפעק ןיא ןצכעביירשפיוא טימ ,םירפס עקיטייצרַאפ יד ןופ
 טינ זיא ןצרּפ ..תופוח יירד ,ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי ,הפגמ תעשב :רעדנוזַאב
 ..עזָארּפ ןיא דיל ַא ןפורעגנָא טָאה וועינעגרוט סָאװ ,סָאד ןעגנולעג לָאמ ןייא
 טעװ ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ רעבָא ..ןבעגעג זדנוא רע טָאה רעדליב-עזייר ךיוא
 ןענייז סָאװ ?ןטכישעג-ץָאלק יד יװ ,ןכַאז ענױזַא ןבעג ,ןעמענ ביל טָאה סָאװ ,רעד
 ןענייז ?םלוג רעד ?רסומ-ןּפמָאל ?סטכעזיומעג ןיא ?סעצרּפ ךעלהשעמ יד סנױזַא
 -ייז ייז ?סעיזַאטנַאפ םתס ?סעמעָאּפ עניילק ?עזָארּפ ןיא רעדיל ?סעירָאגעלַא סע
 -נגייא ןַא -- ,ןעלהשעמ סע ןענייז ץלַא יו רעִירפ רעבָא ,םענייאניא ץלַא ןענ
 ריא ןוא ןפַאשַאב ,ךיז רַאפ ,ןײלַא יז טָאה ץרּפ .םערָאפ עשירַארעטיל עקיטרַא
 ךובנרעל-רוטַארעטיל שידִיי ַא ןביירש טעװ סָאװ ,רעד .ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןיילַא
 ,םינימ עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ עלַא ןשיװצ טעװ ,ערעדנַא קידנצנַאטכָאנ טינ
 יב רָאנ ךיז ייז ןעניפעג לייוורעד סָאװ ,ךעלהשעמ ןימ םעד ךיוא ןענָאמרעד
 ,..ןצרּפ

 יד ןופ לייט ַא רָאנ זיא ,טנכערעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא סָאד רעבָא
 ןבירשעג םעד ץוח ַא טָאה רע :טוװרּפעגסיוא טָאה ץרּפ סָאװ ,קיּפע םינימ
 -בילַאב ַא רעייז -- ןוא סעמעָאּפ ךיוא ,ןקסערָאמוה ,סעילידיא ,רעדליב-גנומיטש
 ..סעירָאגעלַא -- סעצרּפ םערָאפ עט

 (ןפורנָא סע ךיא לָאז יו ,טינ סייוו'כ) ןוא עשיטסילַאער רע טָאה סעמַארד
 .עשיטסילַאער-טינ

 יוװ ,םינימ ןופ טייקכיר ערענעלק ןייק טינ רימ ןעניפעג קיריל ןייז ןיא
 עשיריטַאס ןוא עשיטנַאמָאר ,ףָאטש רעשירָאטסיה ןוא רענרעדָאמ :קיּפע ןייז ןיא
 --- ,ןגָאלַאיד ,סענעצס עשיטַאמַארד ,סעירָאגעלַא ,סעדַאלַאב ,ןויטָאמ-סקלָאפ ,ןזרעפ
 .ןעמַארג ןָא ןוא טימ ,עיירפ ןוא ןזרעפ עשירטעמ טביירש רע ?טינ סָאװ ןוא

 זדנוא טָאה רע ;רעטסיײמנבָארּפ רעד :ןפורנָא ןצרּפ ןעמ ןָאק טכער טימ ,ָאי
 רע .ןעמרָאפ-רוטַארעטיל ךס ַא ןופ ןיא ,עלַא ןופ טינ ביוא ,סעבָארּפ ןבעגעג
 ןוא רענייש רעד ןשיווצ ץענערג ןפיוא זיא סָאװ ,םעד ןופ ןרעטסומ ךיוא טָאה
 א, ..גנוטכיד-ָאטעילעפ ןופ ןרעטסומ -- ,רוטַארעטיל רעשיטסיצילבופ רעד
 -ץפ ַא -- ,"ןעקנַאדעג עשינָאטשילעפ, ענייז ןופ םענייא ןיא רע טגָאז ,ןַאטעילעפ
 טָאה רע ןוא ."המכח עשירַאנ -- קיטסיצילבוּפ ,טײקשירַאנ גולק ַא זיא ןָאטעיל
 ןעמ רָאט וצרעד ."עשירַאנ; ןייק טינ דָארג ןוא -- קיטסיצילבופ ךיוא ןבירשעג
 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא טסייסע רעטשרע רעד רשפא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ טינ
 ןעד ייז רע טָאה ?ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ חוכמ זיא סָאװ ןוא ,..רוט
 -קעװַא ץרּפ ךיז טָאה ,ערעלָאכ ...ןגעוו רושָארב ַא טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ןוא ?טינ
 ךיוא טָאה ךעלטעלב יד ןיא *עיגָאלָאיצָאס, .טכַאמעג קיטרַאפ יז ןוא טצעזעג
 ןגעוו ןגָאז ןָאק ,רוטַארעטיל וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ךַאז ןייק .ץרּפ -- ןבירשעג
 ,ןפַאשעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,קרעוװ יד וליפא ."דמערפ טינ רימ זיא ,ץרּפ ךיז
 ןוא סעיזנעצער ןבירשעג רע טָאה ייז ןופ ךס ַא ןגעוו ;"דמערפ טינ; םיא ןענייז
 -יירש עשידִיי ןגעוו טנעיילעג טפָא רע טָאה ןטַארעפער ךיוא :ןעלקיטרַא עשיטירק
 ןופ רעבעגסױרַא ןַא ןוא רָאטקַאדער ַא ןעװעג רע זיא לָאמ ןייא טינ ...סרעב
 | ...ןלַאנרושז ןופ ,רעכיבלמַאז
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 .ירעביירש רעשידִיי רעקיטייזליפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ,עי
 ייל ַא זיולב טינ ,עכעלנעזרֶעּפ ןייר ַא ענייז ןעוועג ,בגא ,זיא טייקיטייזליפ

 טלייצרעד -- ןשַאװעג לָאמ ַא בָאה'כ, ..טפַאשנגיא עשירעלטסניק-שירַארעט

 רעד ןופ רימ ייב םיא טמענ ץרּפ .טוה-עמַאנַאּפ ַא םענייז --- סקַאל-ץרּפ עזָאר
 -נעטש זיא רע -- .ןשַאװ רעסעב םיא טעוװ רע זַא ,רעכיז זיא רע .,סױרַא טנַאה
 "נא ןַא יו ,רעסעב ןכַאמ ץלַא טעוו רע זַא ,רעכיז --- יז טגָאז -- ןעוועג קיד
 .ןעװעג טינ ,ןבעגוצ ךיא לעװ ,ןצרַאה ןיא ףיט זיא רע ביוא ןוא ,(*?רערעד
 ענייא רשפא ןעוועג זיא סָאד .טייקרעכיז יד ןבָאה טלָאװעג רע טָאה ,רעכיז ױזַא
 ,ךַאז ןייא ןיא ןָאטעגנײרַא טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ
 ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװרַאפ ,יוליש ןַא ןָא טנָאמרעד טפָא טָאה רע סָאװרַאפ
 רעקיבייא ןַא ןעוועג זיא רע סָאװרַאפ ,רעבָאהביל ןשיטנַאטעליד ַא ןופ סעּפע ךיז
 .ןעועג םיא ןיא זיא סע .טייקיטליגדנע ןופ טסוװעג טינ טָאה רע .רעבײהנָא
 ןעגנעהרעביא; :ןעוועג זיא טעברַא עטבילַאב ןייז .טייקיטרַאפ רַאפ ארומ ַא סעּפע
 -בילַאב ןייז ךיוא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,(+*?ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ רעדליב יד
 ..קרעוו ענעגייא ענייז ןיא "רעדליב יד ןעגנעהרעביא, :טעברַא עשירַארעטיל עט

 ערעפיט יד רעבָא .ורמוא טימ לופ ןעוועג ,ךעלרעדנערַאפ ןעוועג זיא רע
 -עּפטקע ןקיביײא ,ןכוז ןקיביײא ןייז ןופ ,ןטלַא םייב ןביילב ןלעוװ טינ ןייז ןופ הביס
 -- קרעוװ ענייז ןטכיררַאפ ןוא "רעדליב יד ןעגנעהרעביא, ןקיבײא ,ןריטנעמיר
 -- ןיילַא ךיז טימ .טייקטלעטשעגנייא-טינ ,טייקרעכיז-טינ עטנָאמרעד יד ןעוועג זיא

 טינ רע זיא -- ,קרעוװ ענייז טימ רָאנ טינ -- ךיז ןיא ןביולג ןייז טימ ןוא
 ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,ענייז קרעװ יד רָאנ טינ ,ןײלַא ךיז ...ןרָאװעג קיטרַאפ
 "עג ךיוא ןײלַא רע זיא ,ןטפירש ענייז ןופ ךס ַא יו ױזַא ןוא ,ןפַאשרעביא ןייא
 סעמַארד ענייז ןופ יוװ ױזַא .ןגָאז וצ ױזַא ,עיצקַאדער רעטצעל ַא ןָא ןבילב
 ..ןטנַאירַאװ ענעדיײשרַאפ ןײילַא םיא ןופ רימ ןבָאה ,סעמעָאּפ ןוא

 -כעלרעדנערַאפ ןייז ןיא זַא ,ןטכַארט וצ שלַאפ ןעוועג סיוכרוד טלָאו ךָאד
 ןיא) טָאה רע סָאװ ,וב-לכ םענעי ןופ ץמש ַא ןעוועג זיא טייקיטייזליפ ןוא טייק
 ץרּפ טָאה ובילכ םעד .טכַאלעגסיױא ףרַאש ױזַא (ךעלהשעמ ענייז ןופ םענייא

 -כעלקיטש ,רע טגָאז ,ךָאד רעהעג ךיאק :קסּפ ַא ןילַא ךיז ףיוא ןבעגסױרַא טזָאלעג

 -טסניק סעצרּפ ..."קלח ןייז ןעמענוצ ךיז ןימ רעדעי לָאז -- םינימ עלַא וצ זייוו
 זיא םיא ןיא ;םינימ ײלרעלַא וצ זייוכעלקיטש ךיוא טרעהעג ךיא רעשירעל
 םענייק וצ ןוא ןעמעלַא וצ ןרעהעג ןימ ַא סעּפע ,טייקידוועגייב סעּפע ןַארַאפ ךיוא
 טימ ךיז ןרבח סָאד זיא'ס זַא ,ןגָאז טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,רענייק טעװ ךָאד ,טינ
 ץרּפ רדח סנעמעוו ןיא ,יד ןופ רענייא ןעוו .וב-לכ ןקייזרעניײבנָא םענופ ןעמעלַא
 טינ םיא רע טלָאװ ,"קלח ןייז ןעמענוצ, ןלעװ טווורפעג טלָאװ ,ןעגנַאגעג זיא
 -עדנַא ייב טמענ רע סָאװ ,ץלַא רעביא טסיג ץרּפ םורָאװ ,טנעקרעד טינ ,ןטנופעג
 טינ טבעל ,וב-לכ רעד ,טנַאטעליד רעד ...םערופ ןשיצרּפ םענעגייא ןייז ןיא ,ער
 ךיז טגייב ,ןקוק ייז ּוװ ,ןיהַא טקוק רע ,ערעדנַא וצ טלכיימש רע ;ןבעל ןגייא ןייז

 -עגייא ןייק ,קוק םענעגייא ןייק ,לכיימש םענעגייא ןייק ,ךיז ןגייב ייז ּוװ ,ןיהַא
 טלקָאש לטניוו סעדעי ,הרדשה טוח ַא ןָא זיא רע ,טינ רע טָאה וליפא גיוב םענ

 .4 יז ןצרּפ םורַא (= -
 .8 'ז ,טרָאד (**
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 סױרַא זדנוא וצ טקוק יז ןוא טייקכעלנעזרעּפ ענעגייא ןייז טַאהעג טָאה ץרּפ .םיא
 טעז רע ,קיגיואליפ ,קיטייזליפ זיא רע .,לשטיינק ןדעי ןופ ,הרוש רעדעי ןופ
 ,ןענייז ייז יו ,עטלַאק ,עדמערפ ףיוא טינ ייז טּפַאכ רע רעבָא ,ןרילָאק-סנבעל עלַא

 -- ,ענעגייא ענייז ןרעוו ייז זיב ייז טמערַאװרעד רע ,ךיז ןיא ןיירַא ייז טמענ רע
 ,רעקיברַאפ ,רעכייר טרעוו דליב ןגייא ןייז ןוא |

 -נָא ,גיוא סָאד ןדנעלברַאפ לָאמ ַא ןעק ןברַאפ ןיא טייקכייר עסיורג וצ ַא

 ןפַאש סעצרּפ זַא ,ךיז טכוד לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא .ןעיירפרעד וצ סע טָאטש
 טינ זיא ,ןפָאטש ענעדײשרַאפ ןופ טבעוװעג זיא סע זַא ןוא ,ךיירנברַאפ וצ זיא
 -גייא ןַא ןיא ןליפא -- ,ןעמונעג ןצנַאג ןיא ןפַאש ןייז רָאנ טינ ןוא .דחא רועמ
 ןיא וליפא ,עמעט-טּפיוה ןייז ןופ ּפָא-טכייוו רע זַא ,לָאמ ַא ךיז טכוד קרעוו ןקיצ
 טייקכעלטייהעיא יד טפַאש ןײלַא ףָאטש רעד ּוװ ,טכישעג עכעלמיטסקלָאפ

 ססוג םייב :סוג ןייא ןופ טינ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ ןענייז -- ,קרעו םעד ןופ
 יז טפעהַאב ,עלובַאפ יד טינ ,עיידיא יד ;טפלעה ייווצ ןופ טײטשַאב סנּפָאק וצ
 םעד ךרוד רָאנ ךיוא ןענייז תונתמ יירד יד ןופ ןטכישעג יירד יד :םענייאניא
 ַא רעדיוו זיא ןגױא עטזָאלעגּפָארַא ;:ערעדנַא יד טימ ענייא ןדנוברַאפ קנַאדעג
 "עגפיונוצ זיא תוישעמ לפיוו ןופ טנייה :;ןדָאזיּפע ערעדנוזַאב ייווצ ןופ לעלַארַאּפ
 ?תוּפוח יירד עשיטסַאטנַאפ יד ,שפנ תריסמ עטסנעש ןוא ענייש סָאד טלעטש
 -טירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב ןלייצרעד רעגייטש סעצרּפ רַאפ זיא "שידיסח, ןיא
 ןרעדליש וצ ביל טָאה רע יו ,שוחב ָאד טעז ןעמ :ןוגינ ַא ןופ לוגליג ַא -- שיט
 -- לגיצ ענעגייא יד טימ, :לוגלגמ טרעוו יז יװ רָאנ ,טרעו ךַאז ַא יװ טינ

 ,הסיפת ַא ןוא ץַאלַאּפ ַא ,רעטסױלק ַא ןוא לוש ַא ןלעטש ןעמ ןעק -- רע טגָאז

 עלַא ,ןרעוו ןָאק לגיצ םענופ סָאװ ,ץלַא זדנוא טזייו רע ןוא ;?שדקה ַא רָאג ןוא
 ייועניא םעד ףיוא ,סעיצַאיצָאסַא-ןעיידיא ןופ טפַארק רעד ףיוא ..,םילוגליג ענייז
 ןופ שינעכעדעג ןקידנסיורד םעד ףיוא יו רעמ ,המשנ ןוא חומ ןופ ןורכיז ןטסקינ
 תונויער ןופ ליח ַא ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ גנַאג רעד ךיז טלַאה -- העימש ןוא היאר
 עמעט יד ,ןבעגרעטנוא םיא ךיז זומ רע ןוא ןטייז עלַא ןופ םיא טרעגַאלַאב
 ;טרָא ןטײנשַאב שירפ ַא רעביא טלקייק ןעמ סָאװ ,יינש לפייה ַא יו םיא ייב זיא
 טפָא ןעגנולייצרעד ענייז ןענייז ..עלעינש ַא וצ עלעינש ַא ךיז טּפעלק סע

 השעמ ַא ,דָאר ַא ןיא לדער ַא יװ ױזַא; -- :דמלמ ןנחוי ןופ ךעלהשעמ יד יו

 ."השעמ ךותב

 ,הלעמ ַא ןופ לדנרעק סָאד ךיז ןיא טלַאהַאב סָאװ ,רעלעפ ַא זיא סָאד רעבָא

 רעביא ךיז ןסייר ןעקנַאדעג יד ךיוא ןוא השעמה-רוּפס רעד סָאװ ,םעד קנַאדַא
 ףיוא ןעגנולייצרעד סעצרּפ ןכַאמ םעד קנַאדַא -- רעדיוו ךיז ןדניברַאפ ןוא לָאמ ַא
 -ּפָא ןַא טימ ןוט וצ טינ ןבָאה רימ .סעיצַאזיוָארּפמיא ןופ קורדנייא םעד זדנוא
 ןפיילש םענופ ,ןקָאט םענופ טײקטלַאק יד טינ ןליפ רימ ,"קרעוו, ןטקָאטעג

 ,רעקידעבעל ַא -- זדנוא רַאפ טייטש רעריפ-ךערּפשעג ַא רָאנ ,*טַארעטיל; ַא טינ
 "ולק ַא ,רעקידוועגייב ַא ,רעקידװעליּפש ַא טימ ,רעקידװעליּפש ַא ,רעקידנצילכ ַא

 זדנוא טלייצרעד רע .ךַארּפש רעלַאטנעמיטנעס ַא לסיב ַא טפָא ,רעמערַאװ ַא ,רעג

 ןויער ַא זדנוא רע טיג קידנעיײגײברַאפ ,"השעמ ךותב השעמ ַא; ןוא השעמ ַא
 עטכישעג יד זדנוא רע טלייצרעד יצ ,טינ ןסייו רימ ;שטייט ַא ,טרָאװ טוג ַא
 סעּפע טָאה רע רעדָא ,ןעגנערברַאפ וצ טייצ יד ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא טַאלג
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 ,ןסעומש ןופ האנה טָאה רע ,טינ ךיז טרעטַאמ רע זַא ,ןליפ רימ .הנווכ ַא ,ןיימ ַא

 ןינע ןופ טגנירּפש רעסעומש רעזדנוא יװ ,ןרעה ןוא תחנ ןביילק רימ ךיוא ןוא

 טכַארט ַא טַאהעג טינ טייצ ןייק ןבָאה רימ ;קנַאדעג וצ קנַאדעג ןופ ,ןינע וצ

 רימ ןוא ,ןלָאמעגסיױא סָאװ רָאנ זדנוא רַאפ טָאה רע סָאװ ,דליב םעד ןגעוו ןוט וצ

 ,ןטלַאטשעג םורַא ןצנַאט זדנוא ייב ּפָאק ןיא ,םָאבלַא ןצנַאג ַא ןיוש ךיז רַאפ ןבָאה

 רימ ...טייק ַא ןיא ךעלעגניר יװ ,ערעדנַא יד ןָא ענייא ךיז ןעּפעשט ייז ,ןרוגיפ

 ,ךיז ןעלּפַאצ סע יװ ,ןליפ רימ ,ןײרַא םינּפ ןיא קירעגיינ רעלייצרעד םעד ןקוק

 ענערױבעג-בלַאה ,תונורכיז ,סעיזַאטנַאפ םיא ייב חומ ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ סע יו

 רימ :םינוגינ ןופ םילוגליג ,רענעט ענעסירענּפָא ,ןליפעג ןופ סנטָאש ,תונויער

 רימ :ענימ יד ,קורדסיוא רעד טכיזעג ןפיוא םיא ייב ךיז טייב סע יװ ,ןעעז

 ,וצ ךיז ןקוק רימ .רעליטש טרעװ יז יו ןוא םיטש יד ךיז טבייה סע יװ ,ןרעה

 ענייא קידנשעל ןוא קידנדניצ ,ךיז ןעלטייק סע יװ ,ןרעטש רעד ךיז טלצנור סע יו

 יד ןעלקָאש ןכַאמ ןוא ןגיוא יד ןיא ףיוא ןצילב ייז יו ,ןעיידיא ,ערעדנַא יד

 סָאװ ,םילשמ יד ,ןציו יד ,ךעלטרעוו יד ןרעה וצ דימ טינ ןרעוװ רימ ...ןּפיל

 ,עפיט דימת טינ טימ ,ןייש-דליב ,שיטעָאּפ דימת רעבָא ,שידיגמ לָאמ טפָא ןענייז

 עקיטכיזכרוד ךָאד ןוא ערָאלק ןייק רָאג טינ טימ ,תונווכ עגילק דימת רעבָא

 .םעד ןלעוו .רימ :ןייז קיספמ ןזומ רימ ןעוו ,קרַאטש טינ טסירדרַאפ זדנוא ...תודוס

 .ןענופעג טינ רָאג םיא ךָאנ ןבָאה רימ ;ןרילרַאפ טינ גנולייצרעד רעד ןופ םעדָאפ

 ?רעדנוזַאב הרוש עדעי טינ ןעד זדנוא טלעפעג ?זדנוא סע טרַא סָאװ ,..רשפא

 טינ טפָא ןעד טלָאװ -- ,צנַאג םעד ןוא לײט םעד ןשיװצ סרוקנָאק םעניא

 ,טגָאזעג יװ ,טפָא רעייז סָאװ רַאפרעד ץלַא זיא סָאד ןוא ?ליײט רעד ןענּוװעג

 טפיילש רע ?ןעד סָאװ ,ןכַאז ענעפילשעגסיוא עקיטרַאפ ןייק טינ זדנוא רע טיג

 טנערב סָאװ ,טכיל ןייק ןָא טינ טדניצ רע ,ןגיוא יד ןיא זדנוא רַאפ ןטנעמיד ענייז

 .(*טריזיווָארפמיא רע ,ץרוק ,ןעקנופ טיש רע ,רעלעה ןוא רערעכיז ץלַא

 .טייקנדיישרַאפ ןיא טייקכעלטייהנייא (ב

 'רָאנ ,עסיורג ַא ,ןייז טרירטנעצנָאק-טינ ַא טימ םענייאניא טייקיטייזליפ ַא

 טכַאמנָא ןייז .טכַאמנָא ןוא טכַאמ סעצרּפ זיא סָאד -- תורישע עטלקערבעצ ַא

 .ןעמונעג םענייאניא עלַא ייז ןיא -- טכַאמ ןייז ,קרעוו עקיצנייא ןיא ךיז טליפ

 טניפעג ןפַאש ץנַאג ןייז םורַא קילב ןייא טיִמ טמענ ןעמ ןעוו ,טלָאמעד טשרע

 'יירד סנטסקיצניוו ןגָאמרַאפ ייז זַא ,רוקמ ןייא ןבָאה קרעוװ ענייז עלַא זַא ,סיוא ןעמ

 רַאפ ןענייז סָאװ ,ןכירטש יירד: -- ייז ןקינייארַאפ סָאװ ,ןכירטש עלַאטנעמַאדנופ

 :ןענייז סָאד ...ןכירטש-רעטקַאהַאכ םינּפ ןשירעטכיד ןייז

 ;םזילַאוטקעלעטניא (א

 ;םזיציטע (ב
 ,םזיטנַאמָאר (ג

 'רעד ןיא .עמַארד ַא ןיא טדַאש ,גנולייצרעד ַא ןיא ןדָאש טינ ןָאק סָאװ ,סָאד (*

 לטניב ַא ןכַאמ רע ןָאק טייקכעלנעזרעּפ ןייז טימ ,רעלייצרעד ַא ןַארַאפ זיא גנולייצרעד

 רע .ןײלַא ךיז רַאפ ןדייר ףָאטש רעד זומ עמַארד רעד ןיא .ןעקנופ ענעטָאשעצ יד ןופ

 :ףָאטש םענופ טייקכעלטייהנייא ןוא טײקצנַאג .ךעלטייהנייא ןוא ץנַאג ןייז ןײלַא  זומ

 .לטיּפַאק ןקידרעטעּפש ַא ןיא ןעז סע ןלעװ רימ יװ ,עמַארד סעצרּפ ןיא טֿפָא טלעפ
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 רעצנַאג רעד רַאפ גונעג טינ רעכיז ןענייז םינמיס-טּפיוה יירד עקיזָאד יד
 -ַאכ עלופ ןוא עצנַאג ַא) טייקכעלנעזרעּפ סעצרּפ ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעלופ ןוא
 רעווש זיא רעטקַארַאכ ןקידתוריתס טפָא ןוא ןטריצילּפמָאק ַא ןופ קיטסירעטקַאר
 רַאפ ךיז ןטלַאה וצ םעדָאפ ַא זדנוא יז ןביג ךָאד .(ךעלגעממוא רָאג רשפא ןוא
 -לַאטשעגליפ סעצרּפ ןופ טניריבַאל םעניא סיוא ּוװ ןוא ןייא ּוװ ,ןסיוו וצ ןוא םיא
 ,.טלעוװ רעקיט

 םזילַאוטקעלעטניא

 יװ ,ןעקנַאדעג ןופ עפש ַאזַא ָאטינ זיא סרעטכיד ערעזדנוא ןופ םענייק ייב
 רעבָא סע זיא םיא ייב ;:רעקנעד ַא זיא םירפס רכומ עלעדנעמ ךיוא .ןצרּפ ייב
 -גרַאפרעד- סנבעל ןופ לכה-ךס ַא ןויער רעדעי זיא םיא ייב :טּפַאשגולק-סנבע?
 .ןעגנורַאפרעד עקידנעמוק רַאפ רעטסומ ַא ןוא עקידרעירפ ןופ לכה-ךס ַא -- ןעג
 רעד ןסיװ סָאד טינ; זיא ,ןענױשרַאּפ ענייז ןופ םענייא ייב יוװ ױזַא ,ןצרּפ ייב
 -- ןעמזירָאּפַא ענייז ןופ רענייא טגָאז -- ןסיװק ."ןרעלק סָאד רָאנ ,רקיע
 ,םיור םעד סיוא טינ טליפ טכיל סָאד רָאנ .גָאט רעלעה ,טכיל ךַאפנייא זיא ןסיוו
 ןליפסיוא לָאז ןסיוו סָאד ןעוו ..."ןבעל סָאד --- ןסיוו סָאד ,טייצ יד -- גָאט רעד
 -יװגנַאל ןעוועג ,ןצרּפ רַאפ סנטסקיצניװ ,עטצעל סָאד טלָאװ ,ןבעל עצנַאג סָאד
 -- ץלַא ןסיוו ,ןייז לבוס טינ ור יד ןָאק ץרּפ ,קִיור ןייז טסייה ץלַא ןסיוו :קיל
 ץרּפ ;סקידנעטש סעּפע ןַארַאפ זיא ןעיידיא ןופ טלעוו רעד ןיא זַא ,ןביילג טסייה
 קידנעולב ,טלַא ןוא שירפ רָאנ ,ןעיידיא ןענייז שלַאפ טינ ןוא רָאװ טינ; זַא ,טניימ
 עשירפ :זָאנ יד וצ טגייב ,עיידיא ןַא וצ ךייא טגָארט ןעמ זַא ...טקלעוװרַאפ רעדָא
 עיינ יד .*סיורַא טפרַאװ -- עטלַא ,טסורב רעד ףיוא ךייא טקעטש ןוא טמענ
 ,טקעלעטניא ןרַאפ וייּפש עיינ יװ ,תמא םעיינ ַא ױזַא טינ ןצרּפ טגנערב עיידיא
 ריא זיא סָאד -- ןגיא יד ןיא ךעלרעייפ ןָא טדניצ יז ,ור יד טרעטשעצ יז
 יד ביל טָאה סָאװ ,רוטַאנ רעשיטעטסע רעד וצ ךוּפיהל ?תמא ןייז יז זומ .וטפיוא
 רעד :טלַאהניא ןקיסילפ םעד ביל טסילַאוטקעלעטניא רעד טָאה ,םערָאפ עטסעפ
 -- טסילַאטקעלעטניא רעד ,ןרָאװעג זיא סָאװ ,םעד ןופ תחנ טביילק טעטסע
 טעז ןרָאי עגנוי ענייז ןיא שֵא ביוא ,עלעדנעמ ביוא .ןרעוו ןיא טלַאה סָאװ ,ןופרעד
 -נעמ יוװ רעביירש לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,עטעוועדנופעגנייא סָאד ,קיטַאטס יד
 סע זיא ,קימַאניד זיא ץרּפ בוא ;ןכַאז ןטכַארטַאב ׁשֵא רעגנוי רעד יװ ,עלעד
 | ..טכַארט רע לייוו ,רַאפרעד

 -ּפָאק ןייק טינ זיא ןטכַארט סרעטכיד ַא :ןייטשרַאפ שלַאפ טינ סע לָאז ןעמ
 טכַארט רעטכיד ַא ןּפָאק ןטוג ַא ...טָאה סָאװ ,רערעדעי טעברַא ּפָאק ןטימ :טעברַא
 םענייא ייב .ךיילג ןעמעלַא ייב טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סָאד .ךיא ןצננַאג ןייז טימ
 ןייז ןופ טייקפרַאש רעד ןיא ,טייקנייר רעד ןיא ,טייקרָאלק רעד זיא סע טקעטש
 -ץעֵל ַא ,רעשירפ ַא יװ ,ףיט ןוא קיטכיזכרוד ,רָאלק ,ןייר ןביירש ןייז זיא -- ,ןעז
 ןיא רעדָא טײקטרַאצ רעד ןיא ןטלַאהַאב זיא ךיא סנטייווצ ַא ;לַאװק רעקידעב
 רעד טימ ןביירש ןייז טמעטע -- ,ליפעג ןופ תורכיש רעד ןיא ,זַאטסקע םעד
 ,טביירש רע תעב ,ןטירד ַא ייב .ןצרַאה ןופ םערוטש ןטימ רעדָא טייקכעלמייה
 יד ךיז טלגיּפש טרָאד ,םיא ייב ךרַאמ ןיא טור הניכש יד ,חומ רענעּפָא ןַא זיא
 ,טכיל ןסַאּפ ןלַאפ טרָאד ןופ ,רעלטסניק ןופ םיורט רעד ךיז טליּפש טרָאד ,טלעוו
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 ,םולב יד סע טנפע סָאמ ַא טימ ,טנערברַאפ ןוא סע טנערב סָאמ ַא ןָא סָאװ
 םייב ןפַאש םענופ רוקמ רעד טינ זיא טקעלעטניא רעד ,טכורפ יד טקיטייצ
 -שטנעבעג טָאג ןופ ץנַאג ןייז זיא רוקמ רעד :רעלטסניק ןשיטסילַאוטקעלעטניא

 -עגעגַאב ןטפערק עמייהעג יד ּוװ ,רעטנעצ דעד זיא טקעלעטניא רעד :ךיא רעט
 טמוק ןענעכערסיוא ןוא ןריזילַאנַא ןטלַאק ןופ טינ ...ןעקֿנופ ןגָאלש ןוא ךיז ןענ
 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ץילב ַא סעּפע ןופ רָאנ ,קנַאדעג רעד רעלטסניק םוצ
 ,טכירעגמוא סע ןזיא ןײלַא םיא רַאפ .ּפָאק ןיא ןרָאװעג קיטכיל םיא זיא'ס ןוא

 -רַאפ ןעװעג זיא רע רעבָא ,טבעלעג םיא ןיא קנַאדעג רעד טָאה רעִירּפ ךיוא
 .סעּפע ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג זיא רע .ןרָאװעג טקעדטנַא רע זיא טציא ,טקעד
 ןטכיולעגפיוא טָאה ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא רע זיא טציא ,שינעפיט רעלעקנוט ַא
 :עויטיוטניא יד ןוא תובשחמ עכעלטנייוועג ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא סָאד ,ָאי
 -נוקעדטנַא ןענייז ייז לייוו ןוא .ןעגנוקעדטנַא -- יד ,ןעגנודניפרעד ןענייז ענעי
 רעייז לייוו ,ייז ןופ טסּוװרעד ךיז טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,ןעוועג ןענייז ןוא ןעג
 רעקידרעירּפ ַא ןופ ךיז ןעלקיװסױרַא ןַא וצ ,ןכַאװרעד ַא וצ ךיילג זיא ןריובעג
 -קעלעטניא-רעלטסניק רעד יװ ,רָאנ ,עליוה ןריובעג טינ ייז ןרעוו ,ץנעטסיסקע
 ןענייז ןעקנַאדעג סעצרּפ ..דליב ַא ןיא ,לדמעה ַא ןיא ,טגָאז דלייוו טסילַאוט

 ..עטקעלּפטנַא ,עטמולחעגסיוא רָאנ ,ענעגנורדעגסיוא ןייק טינ .רעדליב-ןעקנַאדעג

 "וטקעלעטניא רעשירעלטסניק וויטיוטניא רָאנ ,םזילַאוטקעלעטניא ױזַא םתס טינ

 יװ ,ןביירש סעצרּפ ןופ ןטפַאשנגײא ענױזַא ןדנוברַאפ ןענייז טימרעד .םזילַא
 ןוא טײקשירָאגעלַא יד (ג ,טײקיטפַאהנלעלַארַאּפ יד (ב ,טײקשיטסירָאפַא יד (א
 , .עריטַאס ןופ טסייג רעד (ד

 יז טיצ רעוו .הרוש עטשרעטנוא ןַא ?םזירָאפַא ןַא סנױזַא זיא סָאװ (א)
 (רעשירעלטסניק רעד רעדָא רעכעלטפַאשנסיװ רעד) טקעלעטניא רעד ?רעטנוא

  ףַע .םיטרּפ יד ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רעלטסניק-ליפעג רעדָא -גיֹוא רעװיַאנ רעד

 רע זיא ,קידלכה-ךס ןוא טקַארטסבַא זיא םזירָאפַא רעד .עטערקנָאק סָאד ביל טָאה
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא םיא טָאה ץרּפ ,טנעָאנ רע זיא ןצרּפ ,דמערפ םיא
 טָאה רע שטָאכ ,טריפעגנייא רעטשרע רעד ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ליטס ןשידִיי םעד ןיא
 ..לפייווצ רזעילא ,רעגניטע :סרעייגרָאפ טַאהעג

 יד רע טכיילגרַאפ טָא ףצרּפ ייב ייז ןעמ טנגעגַאב טּפָא יוװ .ןלעלַארַאּפ (ב)
 בר רעקסירב םעד ,(?עכלעוו) טסנוק ןופ טייקנייש רעד טימ טייקנייש-סנבעל
 ןשיווצ ןלעלַארַאּפ ןנעייז טָא ןוא .(גרעב יױוצ ןשיווצ) ןיבר רעלַאיב םעד טימ
 .רעקינייוו לָאמ ַא סָאװ ,תואווצ ריפ -- תורוד ריפ :תורוד עקיטנייה ןוא עקילָאמַא
 ,טנּפָאקוצ ססוג םייב ,רעליפש םירוּפ ,גנוניווז רעמוז ַא ףיוא ןענייז סָאװ ןוא
 ענעדלָאג יד ןוא ?ןלעלַארַאּפ ןוא סעזעט-יטנַא טינ ביוא --- ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא
 ?עריא ןעגניר ענעדיישרַאפ טריטנָארפנָאק ןוא ןכילגרַאפ טינ טרָאד ןרעוו ?טייק

 -ורכיז ענייז ןיא ...טקעלעטניא רעד ?טריטסַארטנָאק רע ?טכיײלגרַאפ רעװ רעבָא
 ייווצ יד ןענייז סָאד ןטסַארטנָאק ןוא ןעמעלבָארּפ, :ןבירשעג ןיײלַא ץרּפ טָאה תונ

 עשירעלעטשטפירש עניימ עלַא ןעלקיו ךיז ןלעװ סע עכלעוו ףיוא ,ןצלַאװ

 .."תועירי
 -ַאטקעלעטניא זיא עירָאגעלַא עשירעלטסניק יד וליפא .עירָאגעלַא יד (ג)

 ליִצ ןייק טינ ,לטימ ַא רעביירש-עירָאגעלַא םעד רַאפ זיא טייקכעלדליב .שיטסיל
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 עירָאגעלַא יד ,לכשה-רסומ רעד ,עיידיא יד םיא ייב זיא ליצ סָאד ;ןײלַא ךיז רַאפ

 םענופ ּפָא ךיז טדייש יז סָאװ ךרוד ,זילַאנַא ףיוא ,עיגָאלַאנַא ףיוא טיובעג זיא
 ןוא םערָאפ ןופ טײקטלּפָאט יד ךיז טליפ ריא ןיא ;זעטניס ַא זיא סָאװ ,לָאבמיס
 ,סנייא -- טלַאהניא ןוא םערָאפ זיא ןפַאש ןווָיַאנ רעמ םעד ןיא תעב ,טלַאהניא

 רעדיוו ךָאנרעד ייז טוורּפ ןוא ייז ןשיװצ רעדנַאנּפ טדייש טקעלעטניא רעד
 טינ ןענייז ייז ןעוו וליפא שירָאגעלַא ןענייז סעצרּפ קרעװ לייט ַא ,..ןטפעהַאב

 ןענייז ייז .סעירָאגעלַא עלעיצעּפס ךיוא רעבָא טביירש רע :סעירָאגעלַא ןייק
 -על ןענייז יז ,םילשמ עטלַאק ,עטַאלג ןייק טינ ,ןעגנולייצרעד טעמכ קידנעטש

 סָאד ייז ןיא ּפֶא טינ רעבָא טכַאװש ,סע טלעטשרַאפ :שירעלטסניק ,קידעב
 , ,עכעלקנַאדעג |

 זיא רע סָאװ ,ןירעד ךיוא סױרַא ךיז טזייו טײקכעלקנַאדעג סעצרּפ (ד)
 ,סָאטַאּפ ןשיטע םענופ טמוק עשיריטַאס סָאד .שיטסירָאמוה יוװ ,שיריטַאס רעטּפָא
 טלָאװ יז יװ ױזַא ,ךיז טרעזייב עריטַאס יד ,טימעג ןופ -- עשיטסירָאמוה סָאד
 טזָאל סזייב ןוא סטוג ןופ ךיז ןסיוורעד סָאד ןוא ,תעדה ץע ןופ ןעמוקעג טשרָאקָא
 טסעמ קילב ןגנערטש ריא טימ ,ןסיוועג ןופ ורמוא רעד זיא יז .ןעור טינ ריא
 רעקיטרַאפ ַא ןוא סָאמ רעקיטרַאפ ַא טימ ּפָא טגעוו ןוא ,ּפָא טצַאש ןוא ּפָא ץלַא יז
 ענעגייא ריא ךַאז עדעי טָאה ןגיוא סטסירָאמוה םעד ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,גָאװ
 יד ,*רוטַאנ רעד טימ? ןייג ץלַא טזָאל טסירָאמוה רעד .גָאװ ענעגייא ריא ,סָאמ
 יז ;ןטכינרַאפ טינ ביוא ,ןטכיררַאפ ,ןכַאמרעביא ץלַא ,טרעקרַאפ ,ליוו עריטַאס
 ,ןכַאז יד ןופ רעכעה ןוא רעסיוא טגיל סָאװ ,ליצ ַא ,ךיז רַאפ ליצ ַא דימת טָאה

 ..ןיזטסּוװַאב רעד ?ןליצ ךיז טלעטש רעוװ רעבָא .ךיז טמענרַאפ יז עכלעוו טימ

 ףרַאש ױזַא ןצרּפ טלייט סָאװ ,סָאד זיא עטפיטרַאפ ןוא עפיט קידלכש סָאד
 ּפָאק ַא טימ קעװַא םיא טלעטש ןוא סרעביירש עשילוּפ-שידִיי ערעדנַא ןופ ּפָא
 טפעהַאב ןצרּפ ןיא .טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלדליב םעניא ּפָאק ַא טימ .ייז ןופ רעכעה
 טעטילַאטנעמיטנעס יד ...טעטילַאטנעמיטנעס רעשיליוּפ טימ תוקמע עשיווטיל ךיז

 ,ןצרּפ ןיא עשיטע סָאד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,םינמיס יד ןופ רענייא רעבָא זיא
 .ןפַאש ןייז ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ןטייוצ םוצ רעביא רימ ןעייג

 עסשיטע סָאד

 רעליבַאטס ןוא רעטמיטשַאב ןייק ,ןימאמ-ינא רעשיטע ןייק ןצרּפ ייב ָאטינ
 ,טסינַאיסערּפמיא ַאזַא טקנוּפ רע זיא ןליפ ןשיטע ןייז ןיא .סקעדָאק רעשילַארָאמ
 ןצנַאג ןייז ןיא יו ,ןעקנעד ןוא ןריּפָאסָאליפ ןייז ןיא יװ ,שטנעמ-קורדנייא ַאזַא
 -רַאפ רע .טסילַארָאמ ַא ןופ טולב סָאד ןרעדָא ענייז ןיא ליטש טניר ךָאד ,ןפַאש
 ,טריזילַארָאמ רע ,(רעטסיימ ַא רע זיא ןלעטשרַאפ ףיוא) ןריזילַארָאמ ןייז טלעטש
 ןענַאק לָאז ןעמ ביוא .שיטסילַארָאמ זיא טסנוק ןייז רעבָא ,רעלטסניק ַא יװ
 ,ןגָאז טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,םערָאפ ןוא טלַאהניא ,לטימ ןוא ליצ ןליײטרעדנַאנופ
 ענייש סָאד תעב ,ענעביוהרעד ןוא עכיוה סָאד ,עֶטֹוג סָאד זיא קעווצ ריא זַא
 ..טלַאהניא --- רעקיטכיוו ךָאנ רעבָא ,קיטכיוו ריא זיא םערָאפ זַא ,לטימ ריא זיא
 ןיא ייברַאפ טייג סָאװ ,רעדעי דליב ַא סעצרּפ ןיא טגערפ *?רענעש זיא עכלעוו;
 -רעטסַאבלַא רעד טימ םורַא טמענ לדיימ קירָאיןצנינ ַא יװ ,טעז ןוא ןטרָאג
 ?רענעש זיא עכלעוו, -- ,סונעוו ןופ זדלַאה ןכעלטעג םענרָאמרַאמ םעד טנַאה
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 ,עקידנעילב ,עשירפ ?רענעש זיא עכלעוו *?שיילפ ןופ יד יצ ,ןייטש ןופ יד

 ןופ טייקנייש עכעלטעג ,ענרָאמרַאמ ,עקַיור רעדָא טייקנייש-סנבעל עכעלשטנעמ

 סָאװ ,טסיג רעשיטעטסע רעד ןרעפטנע ךעלדניק טעװ "רענעש עדייב , ?טסנוק

 טייקנייש זיא ,ןצרּפ ,רעבָא טסייג ןשיטע םעד ;סעגַארפ ענױזַא טינ טייטשרַאפ

 סָאד -- טסייג רעשיטע רעד .טייקנייש-טסנוק יוװ רעטנעענ ,רערעייט ןבעל ןופ

 יד טָאה ןעלעדנעמ ףיוא ךיוא ...טסייג רעלַאיצָאס רעד ,רעכעלשטנעמ רעד זיא

 -ָארטש ַא ,טסילַארָאמ ַא ןופ עקסַאמ ַא ,עקסַאמ עלַאיצָאס ַא ןוטנָא טווּורּפעג טייצ

 השעמ טינרָאג -- רע זיא רעבָא ךיא ןייז ןופ ןשינעפיט עליטש יד ןיא ;רעפ

 ,ץרּפ ;ליטס ןיא ,סונעװ-רָאמרַאמ ןכעלטעג םעד ןיא טבילרַאפ --- דַייבש דיי

 -סיוא סָאד טצַאש ןוא טביל סָאװ ,טעטסע ןַא ןופ ןעזסיוא םעד טָאה ,טרעקרַאפ

 .סָאװ רעד ,עטסקינייװעניא סָאד טרָאפ םיא ייב זיא רקיע רעד ;םערָאּפ יד ,ןעז

 ,עלעטניּפ עשיטע סָאד זיא ךַי עלעטניּפ סָאד זַא ,גנוניימ יד קיטכיר זיא סע ביוא

 -נעמ .(?םידוהיה ידוהי;) דייבש דיי רעד ץרּפ רָאנ ,עלעדנעמ טינ זיא טלָאמעד

 לסיב ַא טייג רע ,טסייה סָאד ,שיטעטַאּפ רע זיא ,רסומ טגָאז רע ןעוו ,עלעד

 ןעו ,טרעדליש רע ןעװ ,רע זיא ,שינָאמרַאה ,קִיור ,ליטש .םילכ יד ןופ סיױרַא

 טבעל טלָאמעד ,רע -- רע זיא טלָאמעד .זיא סע יװ ױזַא ,ןבעל סָאד טמענ רע

 בילוצ סָאװ ,רוטַאנ יד ,רוטַאנ עשיטעטסע עקידנטכַארטַאב שיּפע יד םיא ןיא

 רעד זיא ןצרּפ ןיא .סקידנעור ,סקידנעטש סעּפע טלעװ רעד ןיא רע טעז ריא

 םצע ןייז לייו ,ןדנוברַאפ רעגנע ךס ַא ןשטנעמ-ןעייזיא םעד טימ רעלטסניק

 ןיא יװ רעמ רע טביילג ןעיידיא עיינ ןיא ביוא ןוא .טסנוק-ןעיידיא ןַא זיא טסנוק

 ."גנופַאש רעקירעגיינ רעד ןוא טייקכעלגעװַאב רעד בילוצ רָאנ טינ סע זיא ,ערָאװ

 רעד .וצרעד טריפ עשיטע סָאד ךיוא ;םיא ןיא םזילַאוטקעלעטניא םענופ טסול

 -יטקַא ןַא ,רעקִיורמוא זַא ---.ןשיטעטסע םוצ ךוּפיהל --- זיא רעטקַארַאכ רעשיטע

 רעשיטע רעד .ןעניפעג סָאד יו רעמ ןכוז סָאד םיא טרילומיטס :רעטקַארַאכ רעוו

 -ַאלער זיא ןבעל ןיא ןוא ,עיצַאלּפמעטנָאק וצ טינ ,ןבעל ןקישיור םוצ טיצ רוטַאנ

 רעד .ןטולָאסבַא ןופ תמא רעד יװ ,רערַאבטכורפ תמא רעשיטַאמגַארּפ ,רעוויט

 רעכיג ויא סעצרּפ טײקשימַאניד ןוא טיײקכעלגעװַאב עקיטסייג יד ,םזיױויטַאלער

 שטנעמ ַא זיא שטנעמ ּפיט רעשיטע רעד .םזיציטע ןייז וצ הריתס ַא יװ ,היאר ַא

 "נוזַאב ַא רָאג סעּפע ךיז טליפ ןפַאש סעצרּפ ןיא ןוא --- ןליוו ןופ ,ןבערטש ןופ

 ןדלעה ענעי/ .יקסווָאלטישז םייח 'רד ןבירשעג טָאה סע יו ,םזירַאטנולָאװ רערעד

 ,זדנוא ףיוא םשור ןקרַאטש ַא רעביא ןזָאל סָאװ --- ןבירשעג רע טָאה -- סעצרּפ

 ןרענוד סױרַא ךיז ןסייר סע עכלעוו ןופ ,סנקלָאװ ענעדָאלעגנָא יד בור סָאד ןענייז

 "עג עקידשפנ-תריסמ ןוא עשיַָארעה ענייז ןופ טײקנדָאלעגנָא יד ,(=ןצילב ןוא

 טימרעד ..עשיטע ןייר ַא ,טײקנדָאלעגנָא ענעגייא ןייז יו ױזַא ,זיא ןטלַאטש

 רָאנ ,רוטַאנ יד טינ טמענרַאפ ןפַאש ןייז ןיא ןָאנבױא םעד סָאװ ,ךיז טרעלקרעד

 רעד וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה -- טריסערעטניא ךימ, ..שטנעמ רעד

 ןייש יװ ,רוטַאנ רעטיוט רעד ייב :עלעז יד ,שטנעמ רעד -- ,"רעעמ םייב עמַאד,

 רעבָא ,רעסעב ךיא ור ,רעיירפ ךיא םעטָא ,סונעג ךיא בָאה ,ןייז טינ לָאז יז

 ידק :ןענָאזעניד וצ ווירב ַא ןיא ןוא ,(**"טינ סע זיא טנעמעלע-גנופַאש ןיימ

 81 יז ,1945 לירּפַא--ץרַאמ ,רוטלוק עשידיי (*
 .184 'ז ,קרָאײװינ ,סעדער ןוא ווירב (**
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 רימ טיג ףָאטש .ףָאטש ןייק טינ רימ טיג ,ןגינעגרַאפ רימ טכַאמ רוטַאנ ענייש
 עשיטע ,טסייה סָאד ,עכעלשטנעמ ענייז ןוא -- שטנעמ רעד .("שטנעמ רעד
 ,ןלַאעדיא

 -זעירָאגעלַא עטנָאמרעד ןיוש רעירפ יד ךיוא זיא םזיציטע סעצרּפ וצ היאר ַא
 ;טלַאהניא רעד זיא ליצ סָאד ,לטימ ַא םערָאפ יד זיא עירָאגעלַא רעד ןיא .טייק
 רָאנ ,עשיטעטסע ןייק טינ ןסיוא ,סע טסייה עמ זיא עירָאגעלַא רעד טימ
 ,גנוקריוו עשיטע ןַא

 -ָאמוה רעד .שיטעטסע ,רָאמוה רעד יװ ,טינ ןוא שיטע זיא עריטַאס יד ךיוא
 ,יוא) טעז רע ךיוא .ענעמָאקלָאפמוא סָאד ןסינעג וצ טייקלעפ יד טגָאמרַאפ טסיר
 ,ייז ןופ טיי ױזַא טייטש רע רעבָא ,טלעװ רעד ןופ ןטיײקכַאװש יד (רע טעז
 ייז ףיוא טקוק רע .קידנטײדַאבמוא ןוא ןיילק ךעלרעכעל סיוא םיא ןעעז יז זַא
 עשידרע ערעווש ענגױזַא זַא ,ןייפ וצ ,ןיד וצ זיא טפול יד ּוװ ,ךיוה ַא ןופ ּפָארַא
 ןוא ,ןטלַאהפיוא ריא ןיא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ךעלדעש ןוא ךעלצונ יו ,תוגשה
 -סיוא ןטייקכַאװש עכעלשטנעמ יד ןטלָאװ ,ןטלַאהפיוא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ןעוו
 ,סנטסקיצניװ ,ןרעטשעצ ייז לייוו ,ךעלדעש יװ ,ךעלצונ רעכיג טרָאד ןעמוקעג
 רעד .ןטנוא טרָאד טעז ןעמ סָאװ ,ךַאלּפ רעטסיװ רעד ןופ טײקינָאטנײא יד
 ױזַא ,ןרעלעפ ערעייז ןוא ןשטנעמ יד וצ טנעָאנ וצ טייג ,טרעקרַאפ ,רעקיריטַאס
 ןבעווש תוארתה יװ ;ןלַאפַאב ןילַא םיא סנטָאש ערעייז ןלעװ טָא-טָא זַא ,טנעָאנ
 ךיז זומ רע ,לַארטיײנ ןביילב טינ רע ןָאק ,ןקעלפ עלעקנוט יד ןגיוא ענייז רַאפ
 טייטש ,טלכיײמש ןוא ךעלדירפ ,קִיור טייטש טסירָאמוה רעד תעב ןוא ,ןציש
 ןצילב ןגיוא יד ,םיא ןיא טכָאק טולב סָאד ,רעטציהעצ ַא ,רעטנּפָאװַאב ַא רע
 רעקיריטַאס זיא עלעדנעמ סָאװ ,זיא טנַאסערעטניא ...םיוש זיא ןּפיל יד ףיוא
 ןיא ;םיקסע עשילהק ןיא ךיז טשימ רע ןעוו ,טסיצילבוּפ זיא רע ןעוו ,טלָאמעד
 -זעטניוו ןופ ןלייט ןיא ,ישילשה ןימינב תועסמ ןיא ,ןכַאז עשירעלטסניק רעמ יד
 טסַאּפ סע יװ ,זיא ץרּפ .טסירָאמוה רע זיא -- סמייח 'ר המלש ןיא ,לרעגניפ
 -ָאמוה יד ןיא וליפא ,טסירָאמוה ןעוו ןטלעז ,רוטַאנ רעשיטע רעוויטקַא ןַא רַאפ
 רעדָא טלייצרעד רע סָאװ ,םעד ןיא ןיירַא טינ ךיז רע טשימ ןעוו ןטלעז .ןקסער
 ןטיײקכַאװש יד ,ןטײקשירַאנ יד ,תולווע יד ןייז לבוס טינ ןָאק רע .טבײרשַאב
 יו ,ךעלטרעװכעטש ןוא רסומ ליפ ױזַא .ךעלטרעווכעטש טצונ ,רסומ רע טגָאז
 טינ וליפא ,רעביירש ןשידִיי ןייק ייב ןעניפעג טינ ,ךיז טכַאד ,ןעמ ןָאק ,ןצרּפ ייב
 -עביל סעצרּפ ןענעכער טינ לָאז ןעמ ןעוו ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא ןעלעדנעמ ייב
 ןענייה ןופ טסוג ןוא טסייג ןיא ןבירשעג ןענייז סָאװ ,יד טּפיוהרעד ,רעדיל
 ;שיריטַאס טעמכ סיוכרוד ,ןעמַאנסיױא רָאּפ ַא ץוח ,ןזרעפ ענייז ןענייז

 ,עזומ ןיימ זיא למילב ןייק סינ
 ;טינ יז טסקַאװ עזיו רעד ףיוא

 טכוז סָאװ ,גנילרעטפמש ןייק טינ

 ..טשוק ןוא ףיוא ןעמולב עלַא

 ,עזומ ןיימ לַאגיטכַאנ ןייק טינ
 ..עסיז ןייק טָאה ,ןלערט ןייק טָאה

 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנורעדליש'רוטַאנ ,שאוהי ךיוא עז .179 ,טרָאד (*
 .1912 ,קרָאיײװינ ,טפנוקוצ יד ,רומ
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 ,עטלַא ןייא ענעדיי ַא זיאיז

 ,עסואימ ַא ,ענעּפמורשעגנייא ןָא ןוא

 -- םימותי טימ הנוגע ןייא
 ;טלעװ רעד ףויא עטיײרּפשרַאפ
 ,עסיורג ַא עטנויבא ןָא ןוא
 ..טלעש יז ןוא ,רָאנ טיירש יז ןוא

 .קידתווינע וצ זיא --- ?עסואימ ַא ,ענעּפמורשעגניײא ןַא ,עטלַא ןַא ענעדִיי ַא;

 טינ זיא ,רעדיל-טנגוי ענייז ןיא טּפיוהדעד ,סעצרּפ עזומ יד זַא ,רעבָא זיא תמא

 טינ ,שיטעָאּפ דימת טינ זיא ךַאוּפש ריא :קירעהעג יװ ,טצוּפרַאפ קידנעטש

 -יצ םעד ןיא ןיוש .טייקכעלמיטסקלָאפ ריא ןופ סע ךיז טמענ רשפא .ןייר דימת

 .עקירעביא יד יװ ,רעכייוו ,רענעש עפָארטס עטשרע יד טגנילק אפוג דיל ןטריט

 ,..טלעש יז ןוא רָאנ טיירש עזומ יד זַא ,הרוש עטצעל יד זיא תמא סיוכרוד רעבָא

 עקיצנייא סָאד ןצרּפ ןגנוי םעד ייב זיא (עגַאז עשידומלת ַא) אסוד ןב הנינח יר

 עקירעביא יד ןָאט רעשיטסירָאמוה רעקיטומטוג ַא ךיז טרעה סע ּוװ ,טכידעג

 יד ךיוא ,עלעניגירָא יד רָאנ טינ ןוא .קידנסייב ןוא זייב עלַא טעמכ ןענייז רעדיל

 ףיוא רעביא יז רע טעברַא ,"טלעש; סָאװ ,ךַאז ַא רע טנגעגַאב ,עטצעזעגרעביא

 םעד ייב ,ענייה ןוא ָאסימַאש עשטייד יד ייב ןענופעג רע טָאה ןכַאז ענױזַא ;שידִיי

 טָאה רע סָאװ ,שודיח ַא זיא ;ַאקצינּפָאנָאק רעשיליוּפ רעד ייב ,ןָאסדַאנ ןשיסור

 רעװ ?"?ןטלעש רעסעב ןעק ךָאנ רעװ ?םיאיבנ יד ןופ ןעלטיּפַאק ןעגנוזעגרעביא

 ?איבנ רעד יװ ,ךיז ןיא טָאטַאּפ ןשיטע רעמ טָאה

 ,סעקירט ריא ,טרעה ,ןטריה ריא ,טרעה

 ייגָאט רעייא ןעמוק טעװ סע

 ,ןובשח רעייא ןּכַאמ לעװ ךיא
 וגָאלק ַא ךייא וצ ןייז טעװ סע

 שדוק ןושל ףיוא יוװ רעקידעכַאװ ןוא רעטרַאה ,רעברַאה ָאד זיא ךַארּפש יד

 ,רעקיבלעז רעד זיא ךות רעד --- לאקזחי ןיא

 רעדיליןעקנַאדעג ןוא -רסומ עטצעזעגרעביא ןוא עלעניגירָא יד טָא ןיא ןוא

 .טזילַאוטקעלעטניא ןייז יו ,ףרַאש ױזַא טקנוּפ םזיציטע סעצרּפ סױרַא ךיז טזייוו

 שיריטַאס זיא ןצרּפ ייב *ךעלהשעמ; יד ןוא ןעגנולייצרעד יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ךיוא ןַארַאפ ןענייז רענעט עשיריטַאס .שיטסילַארָאמ ןיוש אפוג םעד ךרוד ןוא

 ןטלַא ןפיוא טכַאניב ,רעדניק ןגעוו ,ןגרָאמירפ ַא ,רעטסעווש :סעמַארד יד ןיא

 עידעמָאק יד ןוא ;טײק רעד ףיא שיִלֲאּפ ןיא עמַארד רעד ןיא וליפא ,קרַאמ

 סע םגה ,עידעמָאק עשיריטַאס ַא סיוװעג ךָאד זיא ךלמ ַא ןעוועג ןיא לָאמַא

 ןָאטרעטנוא רעשיטסירָאמוה ַא ריא ןיא טגנילק

 ןיא ךיוא יװ ,עזָארּפ ןיא ןכַאז עשיריטַאס סעצרּפ ןופ וויטָאמטיײל רעד

 סָאד ...טסייג רעלַאיצָאס ַא זיא טסייג רעשיטע רעד ;רעלַאיצַאס ַא זיא -- ןזרעפ

 עלַא טָאה ץרּפ זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא סע יװ ,טינ טניימ

 ןלַאיצָאס ןטמיטשַאב ַא ,םַארגָארּפ עכעלטּפַאשלעזעג עטמיטשַאב ַא טַאהעג לָאמ

 ןייז רַאפ רָאנ טינ ןוא ןעמוק טשרע ףרַאד, חישמ זַא ,טביילג רע .ןיינ .לַאעדיא

 ;"טלעוו יד ןרעוו זומ טזיילעגסיוא ןוא טּפשימעג, זַא ,טביילג רע ..."ןײלַא קלָאפ

 זיא סָאד --- ןרעוו טזיילעגסיוא ןָאק יז ױזַא יו ןוא ןטּפשימ יז ףרַאד רעוו רעבָא
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 ךָאנ ףרַאד קלָאפ עשידִיי סָאד ױזַא יו ,וליפא זיא רָאלק רָאג טינ ;רָאלק טינ

 . "רעד טדייל רע זַא ,זיא רָאלק רעבָא .ןועוו טזיילעגסיוא ןוא טפשימעג ךָאנ ןצרּפ
 ןעקנַאדעג ענייז עלַא טימ זַא ,זיא רָאלק ;ָאטינ ךָאנ זיא גנוזיילסיוא יד סָאװ ,ןופ

 ,הלואג ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,יד ןופ הנחמ רעד ןיא רע זיא ןליפעג ענייז עלַא ןוא
 ,גנוזיילסיוא רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצַאט ףיוא

 רעמ זיא ןוא ערעדנַא יו רעמ טדייל ,ןדייל סָאװ ,יד ןופ הנחמ רעד ןיא

 יד סרעדנוזַאב ,ןַאמעֹרָא ןופ יורפ יד ?רעוו -- טפַאלקשרַאפ ערעדנַא עלַא יו
 יז ןוא ןיולק ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמערָא ןשידִיי ןקילָאמַא םענעי ןופ יורפ
 ..דיילטימ רעדנוזַאב ַא רָאג ץרּפ ריא רַאפ טָאה ,ןגרָאזַאב ץלַא טזומעג טָאה

 עיירפ ַא ןעוועג שידִיי ףיוא רעדיל עטשרע עמַאס ענייז ןופ סנייא זיא טסיזמוא טינ
 רעד ןיא ןענָאדרָאג ,ל .י ץוח ַא .(*דוי לש וצוק סנָאדרָאג .ל .י ןופ גנוצעזרעביא
 ןופ טינ ךיא סייוו ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןקיד .מ .א ןוא רעשיערבעה
 ןופ לרוג םעד ןצרַאה םוצ ױזַא ןעמונעג ןבָאה ךיז לָאֹז סָאװ ,רעביירש ַא ךָאנ
 .-- טרעדלישעג רע טָאה הכרעמ ערעטיב ריא ,ןטייצרַאפ טּפיוהרעד --- יורפ רעד
 עירעס רעצנַאג ַא ןיא ,"ןָאטעילעפ ַא ביירשג ןיא -- ריא ןגעק טריטסעטָארּפ ןוא
 .(**סעיזנעצער ענייז ןופ רענייא ןיא וליפא ,ןעגנולייצרעד ןוא סעמַארד ,רעדיל

 -ענמוא רעלַאיצַאס ןופ ןברק ,רעטשרע רעד רָאג רשפא ןוא ,רעטייווצ רעד

 "עג ץרּפ םיא טָאה יװ .טעברא ןייז ןופ טבעל סָאװ ,שטנעמ רעד זיא טייקיטכער

 וצ גונעג זיא סע .יורפ עמערָא יד יו ,ליפעגטימ ןרענעלק ןייק טינ טימ ?ןלָאמ

 עצנַאג יד ,םנירָאטיײנ יד ,ךיילק הּפוח ןדמערפ םעד ייב ,גייווע עצנָאב ןענָאמרעד

 -ייצרעד עשיריטַאס יד ןבירשעג ךיוא רעבָא טָאה רֶע ,ךעלטעלב-בוט-סוי עירעס

 זיא לָאמַא עידעמָאק יד ,גנונעפָאה ןוא קערש ייסע םעד ,טייצ ןיא עזייר ַא גנול

 טינ סיוועג ,לסָאי ,רעטעברַא רעד זיא עידעמָאק רעד טָא ןיא ..ךלמ ַא ןעוועג

 עקַאט רעבָא ,ןַאמרעגנוי רעיירטעג ַא ,רעליוו ַא הברדא זיא רֶע .שיטַאּפמיסמוא

 רע לייוו ,םיא ןיא טסיש סָאװ ,ןלאירבג ףיוא ןחמוא ןַא ןעמ טפרַאװ רַאפרעד

 ייב ךאד ויא רע --- לאירבג ןוא -- ,טקיירטש ןעמ ּוװ ,רעווש ןייז ייב טעברַא

 זעמ טרעוו -- ,םיא ףיוא ןחמוא ןַא ןעמ טפרַאװ !רעגערטנענַאפ רעד רעטעברַא יד

 עצרַאװש טימ טינ םיא טלָאמ ץרּפ ,תמא .טגָארט רע סָאװ ,ןָאפ רעד וצ טליקעגּפָא

 ,הכאלמ-לעב ןטרינַיור ןעמערָא ןפיוא תונמחר ןבָאה סָאװ ,סנירָאטעברַא יד ;ןברַאפ

 ןייז טוט; רע זַא ,ןגָאז -- וצ ייז טדער לאירבג לייוו ,ןקיירטש ייז ןעמעוו ןגעק

 טלָאװ קוביד ַא סעּפע יו יװַא ,טיונעג םיא טלָאװ רעצעמע יו ױזַא ,?תוחילש

 ןעמערַא ןפיוא טַאהעג תונמחר סיוװעג ךיוא טלָאװ ןײלַא רע .ןסעזעג םיא ןיא

 "!המחלימ --- !וצרעד טייצ טָאה רעוו, --- רָאנ ,ןיילַא ךיז ףיוא ןוא ,הכאלמ-לעב

 טייצ ןייק טָאה; רע ,טינ רעמ ,לאירבג רעד טָא ,גנוי רעטכעלש ןייק טינ זיא רע

 ,ערעפסַאמטַא-ףמאק רעד ןופ טפושיכרַאפ ,טרוכישרַאפ ,טעיֵאמשרַאפ זיא רע ,?טינ

 עלעסיב ַא זיא רע :ןענַאפ עטיור יד ןופ ,ןלעפַאב עמייהעג יד ןופ ,דייר עסייה יד ןופ

 ץלַא ...שימָאק -- רעמ ךָאנ ןוא שיטסילַאעדיא-שינלטב עלעּפַאק ַא ,שידניק

 .ג לייט ,"שידיי ןיא טויבעד, לטיּפַאק ןקידרעירפ עז (*
 ידע ,עירול רתסא 'רד ךיױא .1 לדנַאב ,ןטפירש ענעבילקעג ,תובשחמ לעב (**

 -ַאמ עשיַארעה, סרעציּפש לקיב יבצ ןוא ,ינוי ,1915 ,טפנוקוצ ,"ןצרּפ ייב ןּפיטנעיורפ
 ,10 'מֹונ ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג ,"ןפַאש סעצרפ ןיא ךוויט
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 רעשידִיי רעד ןופ רוגיפ רעשיּפיט ױעקיזָאד רעד ןיא ןענופעג טָאה ץרּפ סָאװ
 זיא ..עידעמָאק ַא רַאפ ףָאטש ןעוועג ןזיא --- 1905 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 סיוועג טָאה ץרּפ ןוא ,ןעוועג זיא יאדווא ?ףָאטש רעדנַא ןייק טרָאד ןעוועג טינ
 ןשיטסילַאיצָאס םענופ ןכירטש עשִיָארעה יד וליפא ןוא עטסנרע יד ךיוא ןעזעג
 ןלָאמעג רעבָא ,(גנונעפָאה ןוא קערש ןופ לייט ןטשרע םעד עז) ףמַאק-רעטעברַא
 עשידִיי עטריזינַאגרָא יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןוא ףמַאק םעד ױזַא טינ רע טָאה
 רעשידִיי רענשַאּפערָאה רעצנַאג רעד ןופ ןדייל יד ןוא טיונ יד יװ ,רעטעברַא
 | .עסַאמ

 ערעדנַא ןוא ןעלעדנעמ ןופ שרעדנַא קרַאטש ןעוועג טינ וע זיא טרּפ םעד ןיא
 ,טימרעד טּפיוהרעד ןעוועג רע זיא ייז ןופ שרעדנַא .סרעביירש עשידִיי ערעטלע
 ןוא --- דיחי ןופ ןבעל ןטסקיניײװעניא םעניא ךיוא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ
 עלעדנעמ יװ ,רָאנ טינ ,ןדִַיי םעד ןיא ןשטנעמ םעד טכוזעג טָאה רע סָאװ ,טימרעד
 סָאװ ,עיינ סָאד ןעוועג ךָאד זיא סָאד ...ןשטנעמ םעד ןיא ןדִיי םעד ,ערעדנַא ןוא
 עטשירע עמַאס ענייז טימ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ץרפ
 רָאנ סע זיא ,ןויטָאמ עלַאיצַאס ענייז טריטנעצקַא ָאד ןבָאה רימ ביוא .קרעוו
 -יטע סעצרּפ שרעדנַא סעּפע ןיא יװ רעמ ךיז טקעלּפטנַא ייז ןיא לייוו ,רַאפרעד
 רָאנ טינ זַא ,זיא תמא רעד .טציא ךָאד רימ ןדייר םעד ןגעוו ןוא ,סָאטַאּפ רעש
 ,ערעדנַא עלַא רַאפ ןוא ןשטנעמ ןעמערָא ןרַאפ ,יורפ רעד רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןיא
 רעשיטע-לַאיצָאס ןייז סיוא ךיז טקירד ,טקידיײלַאב ןוא טקירעדינרעד ןענייז סָאװ
 ןָאטעגפיױא ןוא ןָאטעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא ןיא ךיז טליפ רע ,ךירטש-רעטקַארַאכ
 קיטסירטעלעב ןייז ןיא יוװ ױזַא ,ןעייסע עשירַארעטיל ןוא עשיטסיצילבוּפ ענייז ןיא
 ּפָא ןריפ סָאװ ,ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ןייז ןופ ןטימ ןטכער ןיא ...עיזעָאּפ ןוא

 :רימ ןענעייל ,טייקשידִי ןופ

 .טרעגַאלַאב זיא עטרַאּפס :ןפערט השעמ ַאזַא טלָאזעג דנַאלנכירג ןיא רעבָא ךיז טָאה,
 .ןרעיומ יד םורַא הנחמ עסיורג ַא
 -- רעכעלרעפעג ,רעשיטירק ,רעטסנרע עגַאל יד טרעוװ גָאט וצ גָאט ןופ ןוא .

 ..ףליה ןטעב ןעטָא ןייק עטרַאּפס טקיש
 -ָאל ַא וצרעד ןוא ןשטנעמ ןיײיא יװ רעמ טינ ףליהוצ עטרַאּפס ןייק ןעטַא טקיש

 ,רעקיוה ןעמ
 ?טסייה יו
 !טגערפעג ךיוא עטרַאּפס טָאה סָאד
 .ןייצ יד טימ טצירקעג ןוא טפַאגעג
 ..רַאדניּפ זיא רעקיוה רעמָאל רעד זַא ,ןזיוועגסיוא רעכָא ךיז טָאה
 !רעגניז רעד ,טעָאּפ רעד

 -עג דיל סגירק ַא ןוא טלעטשעג קרַאמ ןטימ ןיא עטרַאּפס ןיא רַאדניּפ ךיז טָאה
 -פיוא ענעלַאפעג יד רעצרעה יד ןרעװ ;רעצרעה עלַא ןיא ךיל סָאד ּפָא טגנילק !ןעגנוז
 ,,,טומנדלעה ןופ ןלָאװשעג

 רעוועג עקיטנעהּפָא יד ןבָאה .ןרָאװעג ןדלעה טייק ןוא דניק לָאמ ַא טימ ןענייז
 -- ןוא -- ןגיוצעג ןגיוב יד ןוא ףױרַא ןרעיומ יד ףיֹוא עדימ יד ןענייז ,טּפַאכעג |

 ..טנייפ רעיז ןרָאװעג זיא ןסױטשענּפָא

 "ףעמוקעג רַאדניּפ זיא ףליה וצ עטרַאּפס ןופ

 טימ .ףליה וצ ןעמוק טלָאװעג טָאה רע ,ץרּפ ןייז טלָאװעג טָאה רַאדניּפ ַאזַא

 -שורי רעטרעגַאלַאב רעד זיא ,*עטרַאּפס רעטרעגַאלַאב רעד, טינ ביוא ,גנַאזעג ןייז
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 -עג ןייז טינ ןלָאז רעצרעה ערעזדנוא זַא ,טלָאװעג טָאה רע .עשרַאװ רעדָא םיל
 טיג, יא ,שֵא ןבירשעג טָאה ,השעמ ַא סעצרּפ ...ןדלעה ןייז ןלָאז רימ זַא ,ןלַאפ

 ןדלעה יד רַאפ ץרּפ טרעדָאפ טייקיטכערעג עסיורג ַא סעּפע רָאנ ,השעמ ַא טַאלג
 "ןעוװעג הפוח ריא זיא למיה רעד; סָאװ ,לדיימ םעד רַאפ -- תוישעמ ענייז ןופ
 ןגעוו רָאנ טינ ןוא ,(*"ןבעל עצנַאג סָאד ןגיוושעג טָאה רע סָאװ ,ןעצנָאב רַאפ ןוא
 ןשימ ןייז ,ןבעל ןטימ ןטכער ןיא ןייטש קידרדסכ ןייז .ָאד ךיז טדער תוישעמ יד
 --- ץלַא רַאפ תוירחַא ןגָארט ןייז ,ץלַא וצ ךיז ןטלַאהרַאפ וויטקַא ןייז ,ץלַא ןיא ךיז
 םעד רע טלעטש טסיזמוא טינ .קרעוװ ענייז יוװ ,קיטכיוװ ױזַא טקנוּפ זיא סָאד
 רעד זיא -- ץרּפ טגָאז -- יירפע :רעלטסניק ּפיט םענופ רעכעה רעטכיד ּפיט
 ,םי ;ןוז רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ,גנַאגפיױא םעד ןלָאמ געמ רע ,'רעלטסניק'
 ;דימש םייב ןעמיוק ןֹופ ןעקנופ ,ךעלעגייפ-רעמוז ןגָאיכָאנ :ּפעטס ןוא םערוטש
 רעד זיא יירפ טינ ,ןעגניזַאב רעטכיזעג עסַאלב ףיוא ןגיוא ןופ ןצנַאלג-דלָאג
 ןוא ןזלעפ ןשיװצ ךיז טלגנעלש סָאװ ,געוו-ןטסירוט רעד זיא געוו ןייז :רעטכיד
 -עגַארט עכעלשטנעמ עכיוה יד ךיז טליפש סע ּוװ ךיוה רעד ףיוא ןוא ןטנורגּפָא
 "זעטנעמ עטסערג יד ןגיווועג ןרעוװו סע ןועגש ןוא רַאפעג ,קערש ןשיװצ ,ּוװ ;עיד
 טריפ ןיהווו ןוא ךיא ןיב רע ?טיוט זיא סָאוװ ,ןבעל זיא סָאוו :ןעמעלבָארּפ עכעל
 רָאנ .רעלטסניק ךעלטנגייא זיא רעטכיד רעד; :רערָאלק ךָאנ ןוא *?געוו ןיימ
 סָאד -- טנַאה רעד ןיא םיא ייב ןיא טינַארג רעד ,רָאמרַאמ רעד ,םייל סָאד
 רע טפַאש יז ,רע טרילעדָאמ יז ,רע טרעדנע יז ףבעל סָאד ,טלעװ יד ,קלָאפ

 םוצ טנעָאנ זיא "רעטכיד; ןוא "רעלטסניקע ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד ."רעביא
 םעד ןוא רעביירש ּפיט ןשיטעטסע םעד ןשיװצ טכַאמעג ןבָאה רימ סָאװ ,קוליח
 םעד ,"רעטכיד; םעד רעכעה ךרע ןיא טינ טלעטש ,רימ ןעעז ,ץרּפ .ןשיטע
 יד ,עטסכעה יד ;'רעלטסניק} םעד -- ּפיט ןשיטעטסע םעד יװ ,ּפיט ןשיטע
 ןוא תלהק יװ ,קרעװ עשיטע שיפָאסָאליפ ענױזַא ןיא רע טכוז גנוטכיד עטספיט
 ...בויא

 םזיטנַאמָאר

 .גנופַאש עצנַאג סעצרּפ ךרוד טמענ עלעוטקעלעטניא סָאד ןוא עשיטע סָאד
 ןיא הגרדמ ַא רָאנ זיא --- עשיטנַאמָאר סָאד --- ךירטש-רעטקַארַאכ רעטירד ןייז
 ,טסילַאער ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא רע טָאה בייהנָא ןיא .עטסכעה יד -- ןפַאש ןייז

 . ןיוש ןעוועג רעבָא זיא םזילַאער ןייז .סרעביירש עשידִיי עקידרעירפ עלַא יו ױזַא

 ןוא רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ןוא ,רעשיגָאלָאכיסּפ ַא ,רעטסקינייװעניא ןַא רעמ

 ,קיטנַאמָאר ןופ טסוג ןוא טסייג םוצ ךיז רע טרעטנענרעד רעמ

 ךיז ןצנַאג ןיא לייוו ,טסייג ןקיזָאד םעד וצ ךיז טרעטנענרעד רע :גָאז ךיא

 ןופ טיײרפַאב ןיטולחל ךיז טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ךעלגעמ זיא םיא טימ ןטפעהַאב

 טלַאה ןעמ ןעוו רָאנ ,זדנוא ףיוא ןָא טגנעה ןבעל סָאד סָאװ ,אשמ רערעווש רעד

 רעדָא ,ןיירַא ךיז ןיא קינייוװעניא זיולב ןקוק ייז ןעוו רעדָא ,טכַאמעגוצ ןגיוא יד

 ,למיה םוצ ,עטנפעעג-טיירב ןוא עװְיַאנ ,עטקיצטנַא ןביוהעגפיוא ןענייז ייז ןעוו

 ןוא סעיזיוו ןופ טלעוו רעד ןיא ןבעווש ןוא ןרעטַאלפ יירפ ןעמ ןָאק טלָאמעד רָאנ

 עטסעפ ,עפרַאש ןופ ןוא ןצענערג ןופ טינ טסייוו סָאװ ,טלעוו רעד ןיא ,סעיזַאטנַאפ

 ,459 'ז ,1915 יימ ,טפנוקוצ יד (*
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 -ָאר ןייז ןופ הפוקת רעכעלטנגייא רעד ןיא ,רעטעּפש וליפא טָאה ץדּפ .סעיניל
 טנייה ,ןצענערג ענייז ןוא ןבעל ןופ קילב ןייז טרעקעגּפָא ןצנַאג ןיא טינ ,קיטנַאמ
 ןייז ןעוו ,םזיויטיזָאּפ ןוא קיטירק ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ,רעירפ ךָאנ טדער רעוו
 רעשידִיי רעד ןופ ןברַאפ עיורג יד טימ ךיז טקיטעזעג ןוא ןָאטעג טָאה גיוא
 ןכַאמ טנָאקעג רע טָאה טלָאמעד -- ?בוטשרעלעק, ןופ ,*ץָאלק, ןופ --- ,סַאג

 .עינָאמ עדַאלַאב רעד ןיא ,רעגייטש ַא -- קיטנַאמָאר רעד וצ טָארט ןייא רָאנ
 ןופ טלעק ַא :רערעכיז ןייק טינ ,רעניילק ַא ןעועג זיא טָארט רעד ךיוא ןוא
 ןייז ;ָאד ךיז ןענעגעגַאב סָאװ ,רעדליב ?עשיטנַאמָאר, יד ןופ טעייוו עינָאריא
 סע ּוװ ,טלעוװ רעיירפ ַא ,רעיינ ַא ןיא רעבירַא טינ זדנוא טגָארט עיזַאטנַאפ

 ןָא ןעמ טפערט ,ךיז טרעק ןעמ ןיהּוװ ;טעטילַאער ןופ טסַאל יד רעמ ָאטינ זיא

 ןייק טינ םגה ,ןרעטסיירד ַא ...טייקרעטכינ רעד ןופ לכיימש ןגולק ,ןטלַאק םעד

 "ךעלהשעמ/ סעצרּפ ןופ לייט ַא ןיא ןעמ טליפ קיטנַאמָאר ןופ םעטָא ,ןעמערַאװ

 זיא סשיטסַאטנַאפ ביוא) ליטס ןשיטסַאטנַאפ ַא רעייז ןיא ןבירשעג ןענייז ייז

 יו טרעה ןעמ .(ןופרעד לייט ַא ךָאד סע זיא ,סשיטנַאמָאר סָאװ ,ענעגייא סָאד טינ

 ,(חרות-ןיד רעד) ךיז טהרות-ןיד עּפַאקש ַא יװ ,(רסומ-ןפמָאל) רסומ ןגָאז ןּפמָאל

 .רענרעבלעק ַא) ךיז טהמכח בלַאק ַא יו ,(טכעה) ךיז ןשיווצ ןסעומש טכעה יװ

 "יה) ןריזַאטנַאפ רעניה יװ ,(זיור ַא) רָאװ ןפיוא טמיורט זיוד ַא יװ ,(רמוחו-לק

 "עג םעד זיא סע גנע יװ ,טעז ןעמ .,."טלייצרַאפ הנבל יד; יװ ,(תומולח עשרענ

 .--לַא רעד ןופ ןעמַאר עגנערטש ,עלָאמש יד ןיא סעצרפ עיזַאטנַאפ רעד ןוא קנַאד

 . יעטמולחעג סָאד ,עכעלטנייוועגמוא סָאד טָאה רע ביל יוװ ,טעז ןעמ ,טייקכעלגעט

 ךיוא זיא טלַאהניא רעד :םערָאפ רעד ןיא ,ליטס םעניא רעמ ךָאנ ץלַא רעבָא

 .שיטסילַאער ןוא שיטסילַאנָאיצַאר ץנַאג ךָאנ ָאד

 ןַא רעייז זיא ןשיטסילַאערמוא םעד טימ חסונ ןשיטסילַאער ןופ גנושימ יד

 רעד ןיא רעדָא "ךעלהשעמ, יד ןיא רָאנ טינ ךיז טפערט יז .ןצרּפ ייב ךַאז עטפָא

 ןעוו סָאװ ,רעדיינש ַא טימ השעמ רעקידעכַאל רעטסָארּפ ַא ןיא ;שינָאמ עדַאלַאב

 ןקידמעטע-ץרוק ןצנַאג םעד ןוא ךעלהרוש עטקַאהעגּפָא יד טימ ךעלעטניּפ יד טינ

 השעמ ןימ ַאזַא ןיא --- -- םכילע םולש ..,.לקיטש ַא ןעוועג סע טלָאװ ,סעצרּפ ליטס

  ןעמ סָאװ ,עטיצירּפ ַא ןוא ץַאלַאּפ ַא טימ םולח ַא ןגעוו גנילצולּפ רימ ןענעייל

 זַא ןוא ,ריט ןיא לכעל ַא ךרוד רעירפ ןָא ַײז טעז יז ןוא םינתח ריא וצ טגנערב

 ןוא ןגיוא עריא ןיא ןח רע טניפעג רעדיינש םעד ןדִיי םעד ריא וצ טגנערב ןעמ

 טסיוװרעד ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ רע זיב -- וו"זַאא ץַאלַאּפ ןיא ריא ייב טביילב רע

 -ָאװד הנוי ,דיומ רעטלַא רעד רַאפ ןרָאװעג ןתח ַא רע זיא טייהרערוכיש זַא ,ךיז

 -עכָאװ ,ןרעטכינ ,ןקיטעמוא םוצ קידוצ תומולח ענעדלָאג יד ןופ ..רעטכָאט סעש

 !ןבעל ןקיד

 -רַאפ סָאװ ,קירב ןימ ַא ןעוועג ןָא בייהנָא ןופ ןיוש ןענייז ייז --- תומולח

 קיטנַאמָאר ןופ טלעװ רעד טימ טלעװ עקידעכָאװ עלַאער יד ןצרּפ ייב טדניב

 סָאװ ,ןטייק עטלַאק ערעווש יד ןופ זדנוא טײרפַאב םולח רעד ,קיטסַאטנַאפ ןוא

 בוט-םוי רעד זיא םולח רעד ;קיגָאל ןופ ןצעזעג יד זדנוא ףיוא ףױרַא ןגייל סע

 לפיוו ,תונויער יד ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ ןעמ ןָאק םולח ןיא ;עיזַאטנַאפ רעזדנוא ןופ

 ַא וצ ןוימד ןייא ןופ ,ןרעדנַא םוצ ןינע ןייא ןופ ןעגנירּפש ןָאק ןעמ ;ליװ ןעמ

 "ןשיטסילַאער, ןטשרע ןיא ןיוש ןוא -- ביל ױזַא טָאה ץרּפ סָאװ ,סָאד --- ןטייווצ
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 זדנוא רע טליײצרעד ,עיזַאטנַאפ יד םיא ןיא ךיז טליּפשעצ סע ןעוו ,דָאירעּפ
 סעמַארד וליפא ןכַאמ ֹוצ ןענוגרַאפ ךיז רע טָאה רעטעּפש ;תומולח טימ תוישעמ
 ןפיוא טכַאנייב ..(קינזיולק ַא ןופ םולח ַא) טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא :םולח ַא ןופ
 .סערג רעד זיא תומולח-לעב רעד .(טכַאנרעביפ ַא ןופ םיורט רעד) קרַאמ ןטלַא

 ןוא רעפלעהטימ ַא סעצרּפ סיוא רוטַאנ ןופ ןיוש רע זיא ,רָאטַאזיװַארּפמיא רעט |
 | ..ףתוש ַא

 ןעמ סָאװ ,זיא'ס ,םולח רעכעלטנייועג א יו רעמ רעבָא זיא קיטנַאמָאר
 םורַא זדנוא ךיז יז טבעוו גָאט ןלעה ןטימ ןיא .רָאװ רעד ףיוא םולח ַא ,ןָא טפור
 זיִא יז ;טכַאנ רעד ןופ סנטָאש-רעביוצ יד טימ ,טייקלקנוט רעליטש רעד טימ
 ךָאד טליפ טפוד ריא סָאװ ןוא טינ טעז רענייק סָאװ, ,םולב עיולב יד ,םולב יד
 יד ןָא טליפ "םולב רעיולב; רעד ןופ טפוד רעד ,ָאי .."טלעוו עצנַאג יד ןָא

 -עגּפָא טרעו םיא ךרוד טשרע ,ץנַאג יז טרעוו םיא ךרוד טשרע ,טלעוו עצנַאג
 יד -- לַאער-טינ ןוא לַאער ןשיװצ ץענערג יד טקעמעגּפָא ,םזילַאוד רעד טפַאש
 . .שידיסח ןיא וליפא ךָאנ ךיז טליפ סָאװ ,ץענערג

 סעצרּפ רעטקַארַאכ רעשיטע רעד יו ױזַא זַא ,ןייז טינ קפס םוש ןייק ןָאק ךָאד
 ןיא רעקיטנַאמָאר רעד ךיוא טָאה גנופיטרַאפ עלעוטקעלעטניא ןייז יוװ ױזַא ןוא
 שכעלטייהנייא ךָאד ןוא עקידתוריתס ,עטריצילּפמָאק ןייז ןרימרָאפ ןפלָאהעג םיא
 ,טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד

 -עטכיד ןייז ןופ ןכירטש ערעדנַא עלַא יו רעמ רשפא זיא טײקשיטנַאמָאר יד
 ייירש-סקלָאפ ןופ הגרדמ רעד ןופ םיא טָאה סָאװ ,רעטייל רעד ןעוועג ךיא ןשיר
 םיא ןיא רעקיטנַאמָאר רעד ...רעטכיד ןלַאנַאיצַאנ ןופ לּפַאטש םוצ טריפעג רעב
 ,ןײלַא רע -- רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא

 טיצ עטייו סָאד ,טביײרט עטנעַאנ סָאד
  ..רעמ ץלַא ,רעמ ץלַא

 (קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאניײב)

 ןוא רעקרַאטש ץלַא ,קלָאפ ןרעביא ךיז רע טבייהרעד רעמ ןוא רעמ ץלַא

 ,עלַאנָאיצַאנ סָאד ךיז וצ םיא טיצ רעקרַאטש

 רוטַארעטיל-סקלָאפ ןשיװצ דיישרעטנוא רעד ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא סָאװ

 "רַאפ ןוא עטסנפָא יד סיֹוא טקירד עטשרע יד ?רוטַארעטיל רעלאנַאיצַאנ ןוא

 "נגרָאברַאפ יד ךיוא טריטסעפינַאמ --- עטייווצ יד ;קלָאפ ןופ ןליפעג עטסטיײרּפש

 -סקלָאפ רעד .םידיחי עטלייוורעדסיוא ענייז ןופ ןעגנוליפסיורַאפ עטספיט ןוא עטס

 רעטכיד ןלָאנַאיצַאנ םעניא ,המשנ עכעלגעטלַא סקלָאפ םעד ךיז ןיא טנָארט טעָאּפ

 ,ויא סע סָאװ ,קלָאפ םעד טגָאז ןוא טגניז רעטשרע רעד .הריתי המשנ ןייז טבעל

 רעכיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ץרּפ ..תואיכנ טגָאז ןוא טגניז -- רעטייווצ רעד

 ןלַאנַאיצַאו ַא ןופ הגרדמ עתמא יד טכיירגרעד רע טָאה ;גנוטכיד-סקלָאפ רעד

 עלַא סקלָאפ םעד ןעלמַאזוצפיוא ןוא ןקעוווצפיוא ןעוועג חוכב רע זיא ?רעטכיד

 לֵאמ עלַא טינ ןענייז תוחוכ ענעגייא ענייז ןעוו ,עטסנגרַאברַאֿפ יד ךיוא ,תוחוכ

 ?טרירגעטניא-שירעפעש ןוא ךאװ ןעוועג

 -קידנרילומיטס רעד ןוא רעטסקיטייזליפ רעד ,רעטסכייר רעד סיוועג זיא ץרּפ

 טייזעצ זיא סָאװ ,טייקכייר א טינ רעֶבָא סע זיא ,רעלעטשטפירש רעשידִיי רעטס

 םעד טיִנ טליטש רעְבָא ,טקעוװ סָאװ ,טייקיטייזליפ ַא טינ סע זיא ?טײרּפשעצ ןוא
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 סָאװ ,סעיניל-טּפיה יירד ענעטכיולַאב ןוא עטנכערעגסיוא ןביוא יד ?טשרָאד

 ץנעדנעט ַא רעמ סיוועג ןענייז ,ןפַאש ןייז ןופ חטש ןצנַאג םעד ךרוד ךיז ןעִיצ

 סעיניליטּפיוה עקיזָאד יד .ןײלַא טייקכעלטייהנייא יד יוװ ,טייקכעלטייחנייא ןופ

 ּפָא טליק ,רעגייטש ַא ױזַא ;ערעדנַא סָאד סנייא ןצענערגַאב ןוא ךרוד ןדיינש

 טכַאמ ךיֹוא ,םיא ןיא עשיטנַאמָאר סָאד ןצרפ ןיא עשיטסילַאוטקעלעטניא סָאד

 סעיניל עלַארטנעצ יירד יד ןופ ענייק .עשיטע סָאד שיטּפעקס ןוא שיטירק וצ סע

 -עג טינ טָאה חוכ רעשיטסילַאוטקעלעטניא סעצרּפ :ףוס ןזיב טריפרעד טינ זיא

 רעדָא ןעקנַאדעג ,עוויטסעגוס-טסכעה תמא ,עקיצנייא רָאנ ,עיפָאסָאליפ ןייק ןפַאש

 רעטמיטשַאב ןייק ןיא ןרָאװעג טריזילַאטסירק טינ זיא ןריזיציטע ןייז .ןעמזירָאפַא

 ןופ טכַאמעג טינ ןבָאה ןעגנובערטש ןוא ןשינעקנעב עשיטנַאמָאר יד ;לַארָאמ

 סָאװ ,ןואג רעצנַאג טינ רעד ?רע זיא עשז סָאװ ..,רעקיטנַאמָאר ןלופ ןייק םיא

 .טצילב רע רָאנ ,טינ טכייל רע זַא ,טגָאזעג םיא ןגעוװ טָאה וַאּפ ןעללע רַאגדע

 -כערּפ רעד טָא ךיז טגָארט ,עפרַאש ןוא עדלימ ,ןצילב עכעלדנעמוא טימ ...ףיוא

 ..רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ טפול רעד ךרוד ןואג ַא ןופ טנעמגַארפ רעקיט

 ךָאד ,ןוז רעד ןופ טרַא סָאד ןעמענרַאפ טינ ןענָאק ייז ...ןצילב עכעלדנעמוא טימ

 ..ןטנורגּפָא ןוא ןעלמיה זדנוא רַאפ ייז ןענעפע |

 -ידגנילירפ ןוא עקידרעמוז-ףוס :סרעביירש עסיורג יילרעייווצ ָאד ןענייז סע

 ןבעגעג זדנוא טָאה רע :םינימ עדייב ןופ סעּפע ךיז ןיא טַאהעג טָאה ץרּפ .עק

 ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער-שיגָאלָאכיסּפ יד -- תורּפ עקיטייצ ןוא עקיטרַאפ

 עכעלמיטסקלָאפ ןוא שידיסח לייט ןטסערג םעד ;ןרָאי רע90 יד ןופ רעדליב ןוא
 . ןרעּפכורפַאב סָאװ ,ךעלדנרעקיייז ןזָאלעגרעביא זדנוא רע טָאה רעמ ךָאנ .ןטכישעג

 עכעלטע ..טרעקַאעצ טוג רָאנ זיא רע ביוא ,ןלַאפ ייז ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב םעד

 :ךיז ןגעוו טגָאזעג ןיילַא סע רֶע טָאה טיוט ןייז רַאפ רָאי

 םורַא 'חוכיוו רעד'י לקיטרַא ןַא ןיא ןבירשעג רע טָאה -- טייז סע רעו

 -נַאטש-ןעמולב ןייק טינ ןוא טיורב טייקעצ ןייק טינ !ןעמָאז רָאנ טפרַאװ -- 2

 ַא טיִנ ןוא טנערבעגכרוד טינ ןוא ;זדלעפ קיטש ןייק טינ דרע יד זיא ןוא ,ןעג

 ליטש יז טמענ ,רַאבטכורפ ןוא קיטּפַאז ךעלרעטומ יז זיא ,דמַאז ןקורט קידוועריר

 ,טסיירג ןוא םיא טרענ ןוא ,סיוש ריא ןיא םייהעג םיא טסילשרַאפ ,וצ ןעמָאז םעד

 ןוא ףױרַא סע טרַאּפש !טילב ןוא טצָארּפש -- טייצ יד טמוק ןוא ,טכייה ןוא

 !טבעל ןוא ,ךיז טיײרפַאב ןוא ,סױרַא

 -הכונח ףיוא יװ ,ךיא קוק ,רעמ טינ ביוא ,ןדִיי ןדעי ףיוא יו ,ךייא ףיוא ןוא;

 .ענעשָאלעגסיוא -- רָאנ ,טכילשטנעב עקידתבש ןוא .,טכיל-ןחלוש ,ךעלּפמעל

 לעװ רעדניצנָא-קירוצ רעייא ,טכיל רעייא טינ ...ןזָאלבעג ןבָאה ןטניוו עטכעלש

 טלָאז ערעדנַא ןוא ךיז ןטכייל ..ןדניצנָא ךייא ךיא ליוו ןצילב טימ ...ןייז ךיא

 ..."ןײלַא ריא
 עקיטרַאפ ןייק טינ ןוא ןבעג טלָאװעג זדנוא רע טָאה טניל טיירג ןייק טינ

 טכורפ עקיטייצ ענייז ...רעפרַאוו-ןעמָאז ַא ןוא רעדניצנָא ןַא ןעוועג זיא רע ,טכורפ

 יז זַא ןעגנַאגעגפיוא עלַא טינ ךָאנ ןענייז ךעלדנרעק-העירז ענייז ,רימ ןסינעג

 סָאװ טימ ,ןעז ןעמ טעװ טלָאמעד טשרע -- ןצָארּפשסױרַא ןוא ןייגפיוא ןלעוו

 יז טָאה רעפרַאװ-ןעמָאז רעסיורג רעד טנַאה רעטשטנעבעג ןוא רעטיירב ַא רַאפ

 ,טײרּפשעג ןוא טייזעג
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 טייקיטייצטנייה (ג

 -שג א טַאהעג לָאמ ןייא טינ ןיוש רימ ןבָאה ךעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא
 ןשיװצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןתוכייש ענעדיײשרַאפ יד ףיוא ןזייווװצנָא טייהנגעל
 ןצרּפ ןשיװצ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןופ בייהנָא םעד ןוא ןצרּפ
 ןופ ןובשח םעד ןריפ רעטייוו יא רימ ןליוו ָאד .ללכב ןדִיי םענרעדָאמ םעד ןוא
 ןצרוק ַא ןופרעד ןכַאמ יא ,טלעוו-רוטלוק רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןיא טרָא סעצרּפ
 : ,לכה-ךס

 רעד ןיא הפוקת רעיינ רעד ןֹופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ רענייא
 סדיחי םעד ןױיטנעצקַא ריא ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג
 ןייז ןופ ןטקילפנָאק יד ןוא ןעמעלבָארּפ יד טימ ךיז ןבעגּפָא ריא ,ןײזטסּוװַאב

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעביירש עשידִיי יד ןופ םענייק ייב .ךיא ןטסקינייװעניא
 ףרַאש ױזַא ןעוװעג טינ ךירטש-רעטקַארַאכ רעד טָא זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס
 -ָאלָאכיסּפ סדיחי םוצ סערעטניא רעד זיא םיא ייב .ןצרּפ ייב יו טלוב ױזַא ןוא
 ןשיטסילַאער םענופ ,ןיקסניּפ דוד ייב רעגיטש ַא יװ ,טינ ןסקַאװעגסיױוא עיג
 ץרּפ סָאװ ,לעטשנייא ןשיטנַאמָאר ןופ ,טרעקרַאפ רָאנ ,("ףשטנעמ וצ גנַאגוצ
 -ארעטיל ןייז ןופ בייהנָא עמַאס ןיא ןיוש טַאהעג דַארג ןסיוועג ַא וצ ויב טָאה
 טימ סעּפע וצ ןרירוצ ךיז טנָאקעג טינ ךַאפנייא טָאה ץרּפ .טעטיוװיטקַא רעשיר
 רעקיורמוא ,רעקיטעּפמיא ןייז ןופ ןרוּפש ריא ףיוא קידנזָאלרעביא טינ ,ןעּפ ןייז
 שרעדנַא סעּפע וצ רעדָא ןצעמע וצ ןייגוצ טנָאקעג טינ טָאה רע .טייקכעלנעזרעּפ

 רימ יו ,רע טָאה ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןיא ןיוש ןוא .קינייװעניא ןופ יו |
 ,דיחי םענופ ןשינעבעלרעביא ענײמעגלַא ענױזַא ןיולב טינ טריזילַאנַא ,ןסייוו
  -טימעג עכעלטנייועג רָאג טינ ךיוא רָאנ ,גנוכַאװרעד-גנילירפ סעשינָאמ יו
 ןשידִי םעד טָאה רע עכלעװ טימ ,יד יװ ,ןשינעלּפַאצ-המשנ ןוא ןדנַאטשוצ
 ןיא רעדָא (1890) ןלטב םענעגושמ םעד ןיא טשודיחרַאּפ טייצ ןייז ןופ רענעייל
 רעוו --- ןלטב רענעגושמ רעד טגערפ -- םלוע לש ונוברא .(1894) םילבוקמ יד
 רשד רעכלעוו טימ ,עגַארפ יד ןעוועג ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיא סָאד ןוא *!ךיא ןיב
 טייהרעמוטש ךיז טָאה -- ןלטב רענעגושמ רעד זיולב טינ ,דיחי רעדעי --- דיחי
 -קרעמפיוא ריא ךיז וצ ןעיצוצ קידנלעוו ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ טדנעוועג
 .ךיא ןייז ןופ ןשינעטער עליטש יד וצ לסילש ַא ריא ייב קידנענָאמ ,טײקמַאז
 רעמוטש סדיחי םעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ
 -ןולייצרעד עטשרע ענייז ןופ רענייא ןופ ןעמָאנ רעד) ?המשנ טסייה סָאװ :עגַארפ
 -עגנָא טָאה ץרּפ סָאװ ,גנולייצרעד רעשיטנַאמָאר רעד טָא -- םילבוקמ ןיא .(ןעג
 ןיוש ךיז רע טָאה -- ןפַאש ןייז ןופ *דָאירעּפ ןלַאקידַאר; ןטימ ןטכער ןיא ןבירש
 טוהרּפעג טָאה רע "?המשנ ויא סָאװע שינָאריא בלַאה ןגערפ טימ טנגונַאב טינ
 ןסיוו סלבוקמ ןטלַא םעד ןיא ןטלַאהַאב טגיל רעפטנע ןייז .רעפטנע ןַא ןבעג
 רעקידתוינחור רערעטיול רעד רעדָא ןוגינ-המשנ רעתמא רעד טנױזַא זיא סע סָאװ
 םעד טָא ןבעלרעביא ןוא ןליפ ,סלבוקמ ןגנוי םעד סדימלת ןייז ןיא ןוא ,ןוגינ
 | ,ןוגינ ןקידתוינחור רעטיול ןוא ןתמא

 דוס-המשנ ןטסנגרָאברַאפ ןוא ןטספיט םעניא ןעגנירדניירַא ןווּורּפ ןייז טימ

 .182--159 'וז ,1 דנַאב ,ןטסינַאמָאר א סרעלײצרעד ,רעגיג .ש עז (*
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 -ַאמ עקיטייצרַאפ קידנצונ ,ץרּפ טָאה דיחי ןטרעטיילעג רעמ ןוא ןרענייפ םענופ
 -לייצרעד רעשידִיי רעד ןופ גנוריזינרעדָאמ רעד רַאפ ןָאטעגפיוא רעמ ,ןלַאירעט
 ..ןעגנולייצרעד ערעייז ןופ ףָאטש ןקיטייצטנייה רעמ םעד טימ ערעדנַא יו ,טסנוק
 ןשידִיי ןטלַא ןופ אקוד ןעמונעג לייט ןטסערג םוצ ףָאטש רעד זיא ןצרּפ ייב

 ןיא טָאה רע סָאװ ,טייקידהמשנ יד ,המשנ יד ,טסייג רעד רעבָא ,רעגייטשנבעל
 ..ליטבוס ךעלטנייוועגרעסיוא ןוא יינ ,שירפ ןעוועג זיא ,ןבעגעגניײרַא רמוח ןטלַא

 -ורכיז ענייז ןיא ןבירשעג רעטעּפש רע טָאה --- ןברַאפ ןוא ןעיניל עשילעז יד;
 "רעּפרעק ןופ ןברַאפ ןוא ןעיניל עכעלרעסיוא יד רימ רַאפ ןקעדרַאפ -- תונ
 ידע ןעו ,רעסעב ןעז טנַאקעג רע טָאה *ןברַאפ ןוא ןעיניל עשילעז יד, ֿטָא ןוא
 ,סעכ בילוצ ,'הסנרּפ בילוצ תוישעמ' יד ,ןענַאיצַארעבַא עניילק יד ,טייקילעפוצ
 סױרַא טמוק סע ןוא ,טייהנסעגרַאפ ןיא ןעקניזרַאפ ,ּפָא ןלַאפ --- ןוחצינ עגד ַא
 ,תומשנ ןופ רעטכיד ַא ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא רע ..?עטעקַאנ ַא טעמכ המשנ ַא
 .ןטייקיניילק טימ ןוא ?ןטייקילעפוצ, טימ לופ ןענייז סרעּפרעק ,סרעּפרעק ןופ טינ

 עקיסַאּפ עריא ןיא יינ'ס ףיוא יז טדײלקַאב ןעמ, -- "המשנ עטעקַאנ, ַא רעבָא
 שקידלקַאװ טינ ,עקרַאטש ,עצנַאג ,ןשטנעמ עצנַאג סױרַא ןעמוק סע ןוא ,רעדיילק

 טדײלקַאב; טָאה רע סָאװ ,"תומשנ עטעקַאנ, יד ךרוד ..."ןבעל םייב יוװ ,סנטָאש
 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא קיטנַאמָאר יד טכַארבעגנײרַא רע טָאה ,ייינ'ס ףיוא
 -1ײרַא ןווורּפ ןייז טימ יו ,טריזינרעדָאמ ךָאנ רעמ יז רע טָאה טימרעד ןוא -- רוט
 רעשיצרּפ-זיב רעד זיא םויטנַאמָאו .המשנ רעטעקַאנ סדיחי םעד ןיא ןעגנירד
 -עקנעב עשיטנַאמָאר סנּפָארט עכעלטע יד ,דמערפ ןעוועג רוטַארעטיל רעשידַיי
 ןופ ?נולייצרעד רעשיטסיקלָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טקַאּפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,שינ
 ןופ טינ ,קיטנַאמָאר-סנבעל ןופ ןעמוקעג ענייז ,ערעדנַא ןוא ןעמכילע םולש
 -שירעלטסניק םעד ןופ רעייטשרָאפ רעטשרע רעד .םזיטנַאמָאר ןשירעלטסניק
 -עג סע זיא רע .ץרּפ ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ליטס ןשיטנַאמָאר
 יד וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ טינ ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ןעוו
 רערענעלק ַא ןיא שטָאכ) ןעוועג סע זיא רע .תוישעמ-סקלָאפ ערעדנַא ןוא עשידיסח
 ,טלַאהניא םעד ןיא יו ,רעִירפ ךָאנ רשפא םערָאפ רעד ןיא ןוא ,רעירפ ןיוש (סָאמ
 ןענייז קוביצ סניבר םעד רצדָא דמלמ רעמלעכ רעד יװ ,ןעגנולייצרעד ענױזַא
 רעשיטנַאמָאר טימ -- רָאנ ,ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ רעדָא עשידיסח ךעלטנגייא
 ,ןכַאז ענױזַא ןופ םערָאפ יד זיא סָאװ ןוא .זַאטסקע ןשיטנַאמָאר טָאטשנָא ,עינַאריא
 -ןפמַאל ,סטכעזיומעג ןיא יו ,"ךעלהשעמ, ענױזַא רעדָא ןטכישעג-ץַאלק יד יװ
 םערָאפ ערָאלק ןוא עכַאפנייא ,עטלעטשעגנייא יד ןעד טע זיא ?םלוג רעד ,רסומ

 -מיא ןוא עקידלקַאװ ,עקִיורמוא ,עטמיטשַאבמוא יד זיא סָאד ,ןיינ ?םזילַאער ןופ

 שיטסירעטקַארַאכ םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא זיא סָאװ ,םערָאפ עשירָאטַאזיװָארּפ
 ,ןעגנופַאש עשיטנַאמָאר רַאפ

 ןשידַי םעד רע טָאה םערָאפ רעשיטנַאמָאר-שימַאניד ןייז טימ רָאנ טינ ןוא

 סָאװ ,טימרעד ךיוא טריזינרעדַאמ סע טָאה רע -- ןרעדָאמ ןרעוו ןפלָאהעג טרָאװ

 ,טריסערעטניא ףיט ױזַא םיא טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ןימ רעטסקינייװעניא רעד

 רענעדנוכעג ,רעלענָאיצנעװנָאק ,רעטלעטשעגנייא ,רעקילָאמַא רעד טינ ןעוועג זיא

 ןימ רעד -- שטנעמ רעקידנשרָאפ ןוא רעקידנגערפ ,רעיירפ רעד רָאנ ,שטנעמ

 טלייצרעד ,ןעוועג זיא רע, ...טריטנעזערּפער ךיז טימ טָאה ןיילַא רע סָאװ ,שטנעמ
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 "יא ןופ טלעוו רעד ןיא ןַאושז ןָאד ַא ,לגיופ רעיירפ רעתמא ןַא ,גרעבמָאנ .ד .ה

 -ַאב טָאה סָאװ ,עיידיא רעטסנעש ןוא רעטצעל רעד טימ טבעלעג טָאה רע :ןעייד

 "הלכשה םענופ סרעייטשרָאפ ערעדנַא וצ ךוּפיהל ,זיא רע .(*?ץרַאה ןייז טקיטלעוװ

 טנגונאב טינ ךיז רע טָאה ייז וצ ךוּפיהל ,יירפ רָאנ ,שיטַאמגָאד ןעוועג טינ ,רוד

 רעד, ) ןסנאוינ עריא טכוזעג טָאה רע :טלעו רעד ןופ ןברַאפ-טנורג יד טימ

 ערעניד עקינייא ןענופעג טָאה ,ןבירשעג רעטעּפש רע טָאה ,שטנעמ רענרעדַאמ

 עכעלטע טקעלּפטנַא ;ןסנַאוינ-ברַאפ שרעטַאקילעד עקינייא ,ןבעל םעניא ןכירטש

 ןכעלשטנעמ ןיא רערט-םיק א ..המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןרעטיצ ענייפ

 -זעידִיי ןופ ּפִא ןריפ סאו ,ןגעוו --- ..."םינּפ ןכעלשטנעמ ןיא לכיימש-םיוק ַא ,גיוא

 זיא ,עיגָאלָאכיסּפ ךיא רעשיטנַאמָאר רעצנַאג ןייז ןיא יוװ ױזַא ,םעד ןיא .(טייק
 ,ןליפ ןוא ןעקנעד ןייז ןופ טייקיינ יד ןגעלעג

 א ןעוועג קיטיינ זיא ןליפ ןוא ןעקנעד ןימ ןעיירפ ןוא םעיינ םעד טָא רַאפ

 סעצרּפ ןוא ,ליטס רעיינ ַא ,קורדסיוא ןופ טנעמורטסניא רעיירפ רעמ ןוא רעיינ

 ןוא :ךיא ערעייז טימ ןיולב טינ טנכייצעגסיוא עקַאט ךיז ןבָאה ןעגנולייצרעד

 ךיוא רָאנ ,טייקנרעדָאמ רעטסקינייועניא רעייז טימ זיולב טינ ,ןוויטָאמ-המשנ

 .ןפוא-קורדסיוא םענרעדָאמ רעייז טימ

 -ןעיידיא רעינ ַא ןוא ליטס םעיינ ַא ןופ טפול יד ךיז טימ טגנערב ץרּפ

 ןופ טעּפמיא רעד ןוא ורמוא רעד ךיז טריּפש ,טפַאש רע סָאװ ,ץלַא ןיא .טלעוו

 סעּפע זַא ,זדנוא ןריטסעגוס וצ עבט רעד טָא טימ םענייאניא רעבָא ...תיזעארב

 םיִנּפ ןטימ טייטש סָאװ ,רעביירש א ןופ עבט יד -- ,טמוק סעּפע ,ָא ךיז טבייה

 ךָאנ ץרּפ טָאה -- ןוז רעגנוי ַא ןופ גנַאגפיוא םוצ םינּפ ןטימ ,טפנוקוצ רעד וצ

 ,ענעי ןופ ךוּפיה רעד טַארוקַא ןייז וצ ןעזסיוא ןָאק סָאוו ַאזַא ,ךירטש-רעטקַארַאכ ַא

 עפיט סעצרּפ ןיימ'כ .םיא טימ ןדנוברַאפ גנע רע זיא ןתמא רעד ןיא סָאװ ןוא

 טעמכ יד טָא .ןבעל רעזדנוא ןופ טייקלופ רעד ןוא טײקצנַאג רעד וצ תוכייש

 ןַא יװ עלָאר ןייז וצ הריתס ַא יװ ןעזסיוא ןַאק טייקידהשורי עקידנּפעשסיױא

 ,סָאד ביוא :גערפ ןָאק ןעמ .עכָאּפע רעיינ ַא ןופ רעבייהנָא ןַא ןוא רעגָאזנָא

 -- ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד יוװ ,טרילומיטס רעמ םיא טָאה ,ןייז לָאז ןוא טעוװ סָאוװ

 רעד ןוא טײקצנַאג רעד וצ סערעטניא ןפיט ןייז ןגעוו ןדייר ןעמ ןָאק יו זיא

 ךעלנעמ סע זיא יװ ?ןגעמרַאפ ןשירָאטסיה ןטלמַאזעגנָא רעזדנוא ןופ טייקלופ

 עקיטכעמ ַא יא ,רָאטַאװָאנ רעסיורג א יא קיטייצכיילג ןייז וצ םיא רַאפ ןעוועג

 זיא רע שטָאכ זַא ,טקַאפ א ןיא ךָאד ?השורי רעודנוא ןופ טייק רעד ןיא גניר

 רעטשרע רעד רשפא ,דיי רענרעדַאמ ןוא שטנעמ רענרעדָאמ-שיּפיט א ןעוועג

 רעזדנוא ןיא טלצרַאװרַאפ ףיט ןעוועג רע זיא ,עּפָארייא-חרזימ ןיא דיי רענרעדָאמ

 רענעי רעדָא רעד טימ טינ ןדנונרַאפ ןעוועג רע זיא ייברעד .השורי סקלָאפ

 רעד טימ ,ןעגניר עריא עלַא טימ רָאנ ,טייק רענעדלַאג רעד ןיא גניר רעקיצנייא

 .ףלָאג סָאד ;רעקרַאטש ערעדנַא יד ,רעּכַאװש ןייז געמ גניר ןייא .טייק רעצנַאג

 ַא ןופ -- ןטייוצ םעד ןיא ,עבָארּפ רערעכעה ַא ןופ ןייז םענייא ןיא ןָאק

 ײז רע טָאה ,טייק רעד ןיא ןעגניר ןענייז יז רעבָא דלַאביװ ;רערעקירעדינ

 ןעמעלַא רָאנ ,רעדנוזַאב רעדעי טינ ןוא ,טײקמַאזקרעמפיוא עטספיט יד טקנעשעג

 ,175 '} ,1924 ,עשרַאװ ,ןענָאטעילעּפ (*
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 ןצלעמשוצרעביא טכוזעג רע טָאה ןלַאטעמ עלעדייא סנעמעלַא רעייז .םענייאניא

 ןיא טָאה סָאװ ַאזַא ,עיינ ַא ,גניר ןייא ןכַאמ וצ ןעגניר עטלַא עלַא יד ןופ ידכ

 ,ייז ןופ רעדעי ןופ סעּפע ךיז

 רעזדנוא סָאװ ,"ןעגנירק ריפ יד ןעוועג קיטכיוו םיא רַאפ ןענייז טּפיוהרעד

 סָאד .טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טרעכיײרַאב ייז טימ זיא ?טייק,

 ףמַאק (ד ןוא גנובעלפיוא עלַאנָאיצַאנ (ג ,הלכשה (ב ,תודיסח (א :ןעװעג זיא

 ,טייקיטכערעג רעלַאיצָאס רַאפ

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןקיטסיײג רעודנוא ןיא ןעמָארטש ריפ יד טָא

 -ַאב ַא ןיא רערעדעי ,ףיואנביוא ןופ ןעזעגסיוא טָאה סע יװ ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 .ןויטקעפסרעּפ ןוא ןליצ ענעגייא עגייז טַאהעג טָאה רערעדעי .גנוטכיר רערעדנוז

 -ירָאטסיה רעד ןופ גנַאג םענײמעגלַא ןיא זַא ,ןזיוװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע

 -פיוא ןוא ןליצ ערעדנוזַאב ערעייז ףיוא טקוקעג טינ ,ייז ןענייז גנולקיװטנַא רעש

 םענופ ןינב םעד -- ןינב ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןופ ןלייז ריפ ןרָאװעג ,סעבַאג

 עשירָאטסיה ריפ עטנָאמרעד יד ןופ רעדעי .ןבעל ןשידִיי ןטיינַאב רעדָא םעיינ

 טשירפעגּפָא טָאה --- ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא ןוא טייז ןייז ןופ רעדעי --- תוחוכ

 טעּפמיא םעיינ ַא םיא קידנבעגוצ ,קלָאפ עשידִיי עטלַא טָאד טכַאמעג רעגנוי ןוא

 ,.סעיגרענע עשירפ םיא ןיא קידנקעוופיוא ןוא

 יב ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ליפעג עזעיגילער סָאד טרעדורעגפיוא טָאה תודיסח

 טרעּפכורפַאב סע טָאה ,ןביולג ןופ ןלַאװק עיינ קידנענעפע ;ןרעװ טרעווילגרַאפ

 ,םידיחי ןופ עיזַאטנַאפ עשירעפעש יד ךיוא יװ ,עיזַאטנַאפ-סקלָאפ עשידִיי יד

 רענרעדָאמ וצ געו ַא םיא קידנזייו ,קנַאדעג רעזדנוא טיײרפַאב טָאה הלכשה

 -ער עטכַאװעגפיוא סָאד ןוא ןדִיי לייט ןייא ןופ קנַאדעג רעטיירפַאב רעד .רוטלוק

 טָאה סע ןוא םולשב ןבעל טנָאקעג טינ ןבָאה ןלייט ערעדנַא ןופ טימעג עזעיגיל

 -- םידיסח ןוא םיליכשמ ןשיװצ המחלימ עסיורג יד -- גירק ַא ןכָארבעגסיױא

 רעדָא :טיוט ןוא ןבעל ףיוא המחלימ ַא ןייז טעװו סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא

 רעדָא ,תודיסח ןופ ןביילב טינ רכז ןייק טעוװו סע ןוא ,ןריפמוירט טעװו הלכשה

 -טרעלקעגפיוא ןופ ןמיס ןייק רעמ ןייז טינ טעוו סע ןוא ,ןייז חצנמ טעװ תודיסח

 רעד ןיא טכַאדעג ךיז טָאה ױזַא .ןבעל ןשידִיי ןיא גנודליב רענרעדָאמ ןוא טייק

 רעטייוצ רעד ןיא ךיז ןויוו טָא רעבָא .טרעדנוהרָאי ןט19 טפלעה רעטשרע

 ןשידִיי ןיא ןעמָארטש-ןעיידיא עיינ ריפ יד ןופ ייוצ עקירעביא יד -- טפלעה

 ןייא ןופ ,ןיזטסּוװַאב עלַאנַאיצַאנ ענרעדָאמ סָאד ןכַאװפיוא ןָא טבייה סע :ןבעל

 עלַאיצָאס יד הביבס רעשידַיי רעד ןיא ןיירַא טגנירד טייז רערעדנַא רעד ןופ ;טיײיז

 ,םידדצ ייווצ עיינ ;ךיז ןשיווצ ךיז ןעלגנַאר סָאװ ,תוחוכ ייווצ עיינ --- עיידיא

 ,רעדיוו ךיז טכַאד סע שטָאכ ןוא ,וּפיכב לשומ ַא ןייז ליוו ייז ןופ רעדעי סָאװ

 ןדייב רַאפ זַא ,ןבעגרעטנוא ןזומ ךיז טעװ ןרָאטקַאפ עיינ ייווצ יד ןופ רענייא זַא

 ,םזילַאנָאיצַאנ רעדָא :רעדָא -- רעדָא זַא ,ןוז רעד רעטנוא ָאטינ טרָא ןייק זיא

 -..יֹוזַא טינ זיא סע זַא ,ןרעװ וצ רָאלק ןכיג ןיא ןָא טבייה --- םזילַאיצָאס רעדָא

 טכיל ןלענש ןוא ןלעה םעד טָא ייב ןוא -- קנַאדעג סעסעה השמ ףיוא טצילב סע

 -רַאפ ייז ןוא -- םזינַאיסעמ ןלַאנָאיצַאנ-שידַיי םעד םזילַאיצַאס רעד טנעקרעד

 -רַאפ רע ןוא ,ץילב ַא יו רעמ טינ ןעוועג בייהנָא ןיא זיא סָאד ...ךיז ןרעדירב

 טרעדנוהרָאי ןופ ףוס םייב רעבָא ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה רע יוו ,לענש ױזַא ךיז טשעל
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 רענַאטנעמָאמ ןייק רעמ טינ ןיוש סע זיא טלָאמעד .דנוצ ַא רעדיוו ךיז רע טיג
 ,סירַא ךיז טזייוו ,ָאטינ זיא סע ..קידנעטש טכייל סָאװ ,טכיל ַא רָאנ ,ץילבפיוא
 -שידִי םעד ןוא טייקיטכערעג רעלַאיצַאס רַאפ ףמַאק םעד ןשיווצ הריתס ןייק
 עלַאיצָאס ;יײז ןשיװצ תופתוש ַא ָאד ,טרעקרַאפ ,זיא סע .סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ

 סָאװ ,זיא רקיע רעד .סנייא ןרעוו ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ןוא
 -רעלרפ יד ןופ סעיגרענע יד -- םידדצ ייווצ ןייז וצ ףיוא ןרעה ןיילַא ייז רָאנ טינ
 שיטקַאפ ןרעװ הלכשה ןוא תודיסח ןופ סעיגרענע יד ,דנייפ-ןעיידיא ייווצ עקיד
 ןדעי ןיא ךיז ןקינייארַאפ ןוא ןעמָארטש-סנבעל ייווצ עיינ יד ןיא ןסָאגעגנײרַא
 ןכַאמ גנוגעוװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעשידִיי רעד ןיא :ןפוא ןרעדנוזַאב ַא ףיוא ייז ןופ
 -הלואג עטפיטרַא) יד ךיוא יװ ,עיזַאטנַאפ ענערָאװעג-שירעפעש יד תופתוש
 ,גנורעלקפיוא ןוֿפ ןעיידיא-רוטלוק עכעלטנגוי יד טימ -- תודיסח ןופ טפַאשקנעב

 -ַאב רעשידִיי רערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצַאס רעד ןיא ךיז ןטפעהַאב ױזַא טקונּפ
 -גנוזיילסיוא יד ,ןזַאטסקע יד ,ןדנַאטשוצ-טימעג עקידשפנ-תריסמ יד גנוגעוו
 -טלעװלַא רעד ןוא טייקכעלטלעוו רעד טימ תודיסח ןופ ןשינעכוז-ץק יד ,תומולח
 ,ץולח ַא ,טסיקלָאפ ַא ,טסידנוב ַא ןופ ןּפיט עשיכיסּפ יד ...הלכשה ןופ טייקכעל
 םיא ןבָאה עטכישעג ןופ ןרעייפ יד סָאװ ,ּפָאטצלעמש םעד ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז
 -כעלטלעו רעשיליכשמ טימ יא ,תובהלתה רעשידיסח טימ יא טצייהעגרעטנוא

 ןופ ...ןײזטסּוװַאב-ןײלַא ןלַאנָאיצַאנ טימ יא ,ןיזטסּוװַאב ןלַאיצָאס טימ יא ,טייק

 ..ןדִיי םעיינ םענופ טלַאטשעג עקידמינּפ-ליפ יד סױרַא זיא ּפָאטצלעמש םעד טָא

 ןפַאש סעצרּפ ןופ לגיּפש ןיא רימ ןעעז רעמינּפ עלַא ענייז ןוא

 -לע ערעדנַא ןופ קרעװ יד ןיא גנולגיּפשּפָא סנעמעלַא רעייז טינ ןעעז רימ
 ןוא ליכשמ רעד סױרַא טדער ןפַאש סעלעדנעמ ןופ .רעביירש עשידִיי ערעט
 ןיא גנוטכיר ןייא רָאנ זיא סָאד .םזיקלָאפ רעשיליכשמ רעד -- טסיקלָאפ רעד
 עכעלטנייועג יד יװ רעמ ךס ַא זיא הלכשה סעלעדנעמ ,תמא .ןבעל ןשידִיי
 -סקלָאפ רעשידִיי רעד ןופ לכה-ךס ַא יו רעמ םזיקלָאפ ןייז זיא ךיוא .הלכשה
 קידנבעגפיוא טינ ,קלָאפ םעד ןבעגעגּפָא קיטסייג ךיז טָאה עלעדנעמ ;רוטלוק
 ;םכח דימלת ןסיורג םעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד ,טייקכעלנעזרעּפ ענעגייא ןייז
 ןליפ ןוא ןעקנעד ןייז ןופ םעטיר םעניא ,ךַארּפש סקלָאפ םעד ןיא קינייוװעניא
 קנַאדעג םעד ןוא םעטיר םעד ,ךַארּפש יד טלקיװטנַא ןוא טקעדעגפיוא רע טָאה
 ןוא םעטיר םענעגייא ןייז ,ךַארּפש ענעגייא ןייז -- ןדמל ןטרעלקעגפיוא ןופ
 ןופ ןשטנעמ םעד ,ןצרּפ רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ רע טָאה טימרעד .קנַאדעג
 -רַאפ ףיט ןבילבעג עלעדנעמ זיא ןיילַא רעבָא .עכָאּפע רעקיטייזליפ ,רעיינ רעד
 -יליכשמ ןוא רעשינבר ןופ הפוקת ועד ,הפוקת ןייא ןופ ןדָאב םעד ןיא טלצרָאװ
 רע שטָאכ ,תודיסח ןופ ןרעייפ יד ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא עלעדנעמ .תודמול רעש
 ,טכיל רעייז טינ ביוא ,טײקמערַאװ רעייז ןצַאש וצ יו טסוװעג ןוא ןעזעג ייז טָאה
 םעד ןופ טייצ רעד וצ זיב ,טבעלרעד טָאה רע שטָאכ ,ןעגנַאגרעד טינ זיא רע
 -טסּוװַאב ןלַאיצָאס ןוא ןיײזטסּוװַאב-ןיילַא ןלַאנָאיצַאנ ןקידנעמענמורַא ץלַא ,םעיינ
 טינ רעבָא זיא רע ,ךעלקינייא יד ןיא קלח ַא טַאהעג ,ץרוק ,טָאה רע ,..ןייז
 ןגעוו ענייז ןיא ןוא .עדייז ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רע ,יײז ןופ רענייא ןעוועג
 ,םכילע םולש ,ל?קינײא סָאד ןעגנַאגעג ,טירט ערעלענש ןוא ערעטכייל טימ ,זיא
 ןּבעל:סקלָאפ ןופ הרוש עטשרעטנוא יד זיא לכה-ךס רעקיטרַאנגייא ןייז ךיוא
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 ברע ,ןושל-עמַאמ ,ןושל-סקלָאפ זיא שידַיי ןייז ךיוא :ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ טינ
 םכילע םולש ךיוא טָאה ,עלעדנעמ יו ױזַא .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ (ברע זיולב)
 ףיוא ךיז ןבייהוצפיוא קרַאטש ןוא טיירג ןייז ןפלָאהעג רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא

 ןילַא רע רעבָא ,רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ןופ הגרדמ רעד ,הגרדמ רערעכעה רעד

 ךָאנ זיא קלָאפ ;סיוועג --- םזיקלָאפ יו רעמ זיא קלָאפ ...קלָאפ --- ןבילבעג זיא

 .עיצַאנ טינ רעבָא

 ןיא ןרעה ןָא רימ ןבייה (ןפַאש ןלַאנַאיצַאנ ןוא) עיצַאנ רעד ןופ טירט יד
 םייח 'רד ,סמעה-דחא ןיא ,עיזעָאּפ סקילַאיב .נ .ח ןוא סשאוהי ןיא ,סניסעיל .א
 רעד ןיא ,ןילַא טרָאד רָאנ טינ ןוא ,קיטסיצילבוּפ סווָאנבוד .ש ןוא סיקסווָאלטישז
 ןליפ ןָא ךיז טבייה ןֹרָאי רע90 יד ןופ רוטַארעטיל רעשיערבעה-שידִיי רעצנַאג
 סָאװ ,עכָאּפע רעד :זעטניס ןופ עכָאּפע רעד ,עכָאּפע רעיינ רעד ןופ םעטָא רעד
 רענעי רעדָא רעד ןופ השורי יד טינ ןצלעמשוצרעביא ןוא ןעמענוצרעביא טמוק
 -ערטש ןוא ןעגנוטכיר עקידרעירפ עלַא ןופ תושורי יד רָאנ ,הפוקת רעקיצנייא
 טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןצנַאג ןרעביא .ןעגנומ

 -עטניא רעלַאנָאיצַאנ ןופ טסייג רעד ,טסייג רעינ רעד טָא ןבעווש ןָא טבייה
 ןשיװצ האנש-האנק ןופ ,ףמַאק ןופ ךעלרעייפ יד ,ךעלרעייפ עטלַא יד .עיצַארג

 !םזינויצ סוזרעוו םזידנוב .ןעקנַאצ ןָא ןבייה ייז רעדייא ,ףיוא ןעמַאלפ ,ןעגנוטכיר
 -גיס ַא ךָאנ טפַאשקנעב עסיורג יד ןעוועג ןיוש זיא אפוג ייז ןופ ןדעי ייב רעבָא
 ףיוא רשכה ַא ןגירק ןיא ןטלַאהעג ןיוש םזילַאיצַאס רעד טָאה דנוב םייב .זעט
 ןייז זיא ,שיליכשמ ןעוועג זיא דנוב רעד טייוו יוװ ןוא ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ
 -סילַאודיװידניא ןייק טינ ,ערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצַאס ַא ןיוש ןעוועג הלכשה

 םענופ סעּפע ךיז ןיא טַאהעג ןיוש טָאה יז זַא ,טניימ סָאד ןוא ,עלַארעביל-שיט
 ןיא ,טָאה ,רעדיוו ,םזינויצ רעד .תובכהלתה רעשידיסח רעד ןופ ,ןערב ןשידיסח
 ןופ ןעיידיא יד ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא טכוזעג ,לגילפ ןקניל ןייז ןופ טלַאטשעג רעד

 גנוקינייארַאפ רעד ץוח ,טָאה גנוגעוװַאב עשיטסינויצ יד ךיוא זַא ױזַא ,םזילַאיצָאס
 ַא טכוזעג ,(תודיסח) םזינַאיסעמ ןשיטַאטסקע ןוא (הלכשה) טייקכעלטלעוו ןופ

 -ערטש --- עשיטסינָאגַאטנַא טלָאמעד --- ייווצ ערעדנַא יד ןשיווצ ךיוא גנודניברַאפ
 ןשיווצ דיישרעטנוא רעד .רעלַאיצָאס רעד ןוא גנומערטש רעלַאנַאיצַאנ רעד ,ןעגנומ
 ןיא רָאנ ןענַאטשַאב זיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעד

 -ָארּפ רערעדנַא ןַא ןיא ןוא רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא טָאה ייז ןופ עדעי סָאװ ,םעד -
 ,טייקכעלקריוו רעשידִיי רעד ןופ תוחוכ ריפ עטנָאמרעד יד טריניבמָאק עיצרַאּפ
 יד טינ רעבָא ,ןדיישרַאפ ןעוועג זיא ייז ןרימרָאפסנַארט ןוא ןריניבמָאק ןופ ןפוא רעד
 יז ;ךיילג ןעמעלַא ייב ןעועג זיא יז :ץנעדנעט עקידנכַאמ-לכה-ךס ענײמעגלַא

 ..טפול יד טליפעגנָא שממ טָאה

 ןיא טקירדעגסיוא טינ ץנעדנעט עקידנרירגעטניא יד טָא טָאה רענייק ןוא
 טטּפמיא ןשירעפעש ַאזַא טימ ןוא טסיירד ױזַא ,לופ ױזַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 .ץרּפ ,ל .י יו

 וירב ַא ןיא) רע טָאה ,שידִיי ףיוא טויבעד ןייז טכַאמעג טָאה רע רעדייא ךָאנ
 "עטניא רעד ןופ רענעייל יד ןעניז ןיא טָאה רע זַא ,ןבירשעג (ןעמכילע םולש וצ
 .טרעלקרעד בייהנָא ןיא ךיילג טָאה רע .ןשטנעמ-ןסָאמ םעד רָאנ טינ ,עיצנעגיל

 רוטַארעטיל רעד רַאפ יז ןכַאמ ןוא רוטַארעטיל עשידִיי יד ןבייהפיוא טמוק רע זַא
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 ןופ םָארגָארּפ א טַאהעג בײהנָא ןיא ךיילג טָאה רע .,קלָאפ ןשידִיי ןצנַאג םענופ

 ןייגַאב ךיז ןָאק רוטַארעטיל-סקלָאפ ַא ,שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיוװ

 -נָא טלָאװעג טָאה ץרּפ ןוא ,רוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ ַא טינ רעבָא ,טפַאשנסיוװ ןָא

 טינ ךיז טָאה רע .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנופַאש רעד ןיא ןעמענלייט

 זיא עיציבמא ןייז ?ןרעלקפיוא ןשיליכשמ-ךעלטנייועג טימ ןענעגונַאב טלָאװעג

 םיא וצ ןעמוק ,ןפירגַאב עיינ קלָאפ םייב ןפַאש ,ןעלמיה עיינ ןענעפע; ןעוועג

 ןוא .(ןעמכילע םולש וצ ווירב יד ןופ םענייא ןיא) "ןעיידיא ענרעדָאמ טימ

 עיינ טימ (וירב ןקיבלעז םעד ןיא ןבירשעג רע טָאה) ןעמוק ןליוו רימ זַא;

 בָאה רַאפרעד ןוא ,ןקירדסיוא עיינ ,ןעמרָאפ עיינ ךיוא ןבעג רימ ןזומ ,ןעקנַאדעג

 םיא ןשטעװקוצנײרַא ןוא קנַאדעג ןיימ ןעקנערשַאב וצ טרעטַאמעג טינ ךיז ךיא

 טַאהעג ןעניז ןיא בָאה ךיא ,טרעקרַאפ .םע ןומה םענופ סעפעג-סקירדסיוא םעניא

 ,ןקירדסיוא ןענָאק ןפוא ןטסלופ ןפיוא לָאז סָאװ ךַארּפש יד רָאנ ,ךַארּפש ןייז טינ

 ,טעדליבעג טינ זיא סָאװ ,רענעייל ַא ָאד זיא רעמָאט ןוא ,טליפעג בָאה ךיא סָאװ

 יד ,םיא וצ ןבנייהפיוא טלָאזעג ךיז טָאה רענעייל רעד ."ןענרעל ךיז רע לָאז

 ןטלַאהעג טָאה רוטַארעטיל עצנַאג יד ,ןבייהפיוא טלָאזעג םיא וצ ךיז טָאה ךַארּפש

 -יל ַא ןופ הגרדמ רעד וצ זיב ,הגרדמ רערעכעה רעד וצ זיב ךיז ןבייהרעד ןיא

 עקירעהַא-זיב ענייז עלַא ןיא קלָאפ ןופ ןלייט עלַא םורַא טמענ סָאװ ,רוטַארעט
 ,.סעזַאפ-גנולקיװטנַא

 טינ ןוא -- קידנעמענמורַא ץלַא ױזַא ןרָאװעג ץרּפ זיא לָאמ ַא טימ טינ

 ,ליבשמ ַא זיא רע ּוװ ,קרעוו םיא ייב טניפעג ריא .ןעוועג סע רע זיא לָאמ עלַא
 ןצנַאג ןיא זיא רע ןעוו ,ןטנעמָאמ םיא ייב ןעוועג ןענייז סע ;ליכשמ ַא זיולב ןוא

 ןקיטנעצַארּפ-טרעדנוה ןופ ןטנעמָאמ ןוא ,וויטָאמ ןלַאיצָאס ןופ ןעוועג ןעגנולשרַאפ

 יד רָאנ ,טכַארטַאב ןיא ןעמוק ענייז קרעװ עקיצנייא טינ רעבָא ,םזילַאנָאיצַאנ

 ןכוז םיא ןעמ זומ ,ןצרּפ ןצנַאג םעד ןליפרעד ןעמ ליװ ,ןפַאש ןייז ןופ טײקצנַאג

 ןקיצנייא םענעי רעדָא םעד ןיא טינ ךיוא ,םענייז ךוב םענעי רעדָא םעד ןיא טינ

 ןיא -- טעברַא ןייז ןופ טעּפמיא םצע םעניא רָאנ ,גנולקיװטנַא ןייז ןופ דָאירעּפ

 זיא יז רעכלעוו טימ ,ערעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא םענרַאפ ריא ןיא ,םעטָא ריא

 -רַאפ םעד טָא ןיא ,םעטָא םעד טָא ןיא ,טעּפמיא םעד טָא ןיא .טלגנירעגמורַא

 -לעוו ,סעצַארּפ םענעי ןופ זיורבפיוא רעד ָאד זיא ערעפסָאמטַא רעד טָא ןיא ,םעֶנ

 סָאװ ,ןטפערק-געוװַאב ריפ עלַא ןופ גנוצלעמשפיונוצ רעד וצ טריפעג טָאה ועכ

 יד ןוא ןבעל עשידִיי סָאד טקריװַאב ,םענייאניא עלַא ןוא רעדנוזַאב עדעי ,ןבָאה

 .טרעדנוהרָאי ןט19 ןצנַאג ןופ רוטלוק עשידִיי

 דָארג .תוישעמ עשידיסח סעצרּפ ןיא אקווד טינ טכייל ןוא טנערב תודיסח

 ךױא) טסילַאנַאיצַאר רעשיטע רעד ,ליכשמ רעד ךיוא טרָאװ סָאד טָאה ייז ןיא

 (גרעב יױוצ ןשיוצ) בר רעקסירב רעד ,דגנתמ רעד ךיוא ,(רעכעה ךָאנ טינ

 ןדיילקנָא סעצרּפ זיא שידיסח .טײקטריטלַאזקע ענײמעגלַא סעצרּפ זיא שידיסח

 ןמחנ 'ר ןופ ,ט"שעב ןופ רעגייטש ןפיוא -- תוישעמ ןופ שובל םעד ןיא הרות

 -ילגרַאפ ןֹוא ןטלעטשעגנייא ןגעק טלָאװער סעצרּפ זיא שידיסח .רעװַאלסַארב

 ןופ טלוק םעד ןשיוצ הריתס ןייק ןעז טינ סעצרּפ זיא שידיסח .חסונ ןטרעוו

 -רעּפ רעסיורג רעד ןופ גנורערַאפ רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,*תומשנ עמוטש; יד

 טכַאמ רעד ןיא ןביולג סעצרּפ זיא שידיסח .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טייקכעלנעז
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 ןופ תוימינּפ רעד ןיא ,קיניועניא ןקוקנײרַא סעצרּפ זיא שידיסח .ןביולג ןופ

 ,טינ טעז ןעמ סָאװ ,טלעוו יד זַא ,הנווכ יד זיא רקיע רעד זַא ,ןסיוו ןייז ,ןבעל

 זיא שידיסח ,ץרוק .טעז ןעמ סָאװ ,יד יו ,רעכעה ןוא רעפיט ךרע ןַא טינ זיא

 ױזַא טקנוּפ ןוא .ןרעה עלַא טינ סָאװ ,ןוגינ רעקידתוינחור רענעי ,ןוגינ סעצרּפ

 "ייצרעד רעשידיסח ןייז ןיא רָאנ טינ ,ןפַאש ןצנַאג ןייז ןיא ששידיסח זיא ץרּפ יו

 רעטיירב אקווד רע זיא טרָאד) למיירטש ןיא זיולב טינ שיליכשמ רע זיא ,גנול

 -פיוא ןופ טסייג םעד טָאה ץרּפ .(רעקידיײרּפ-הלכשה ןכעלטנייוועג ןופ רעפיט ןוא

 -"מוירט סקַאװטיל םעד) שידיסח ןייז ןיא טכיוהעגנייוַא םזינַאמוה ןוא גנורעלק

 רע סָאװ ,ץלַא ןיא רערעלקפיוא ןַא זיא ץרּפ .(רעכעה ךָאנ טינ בוא ןיא ןריפ

 המשנ יד זיא (טרָאװ ןופ ןעניז ןרעפיט ַא ןיא) גנורעלקפיוא .ןבירשעג טָאה

 -ָאטסיה ייווצ יד ,הלכשה ןוא תודיסח .תודיסח יװ ,רעקיצניװ טינ ןביירש ןייז ןופ

 ןרָאװעג ןענייז ןוא ןסָאגעגפיונוצ ןפַאש סעצרּפ ןיא ךיז ןבָאה ,רענגעק עשיר

 ,סנייא

 ןלַאיצָאס טימ ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ טפעהַאב םיא ןיא ךיז ןבָאה ױזַא טקנוּפ

 ןעוועג --- *דָאירעּפ ןלַאקידַאר; ןייז ןופ ןערב עמַאס ןיא -- זיא ץרּפ .םזילַאעדיא

 -ליבק -- ןעוועג זיא םַארגָארּפ ןייז ןעוו ,ןעועג סע זיא רע ,לַאנָאיצַאנ-שידִיי

 גנובעלפיוא עלַאנָאיצַאנ יד ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע .,"גנוד

 םענייאניא .ןײזטסּוװַאב ןלַאיצָאס ןופ גנוכַאװפיוא רעד ןָא קלָאפ ןשידִיי םענופ

 ןרעהפיוא טפרַאדעג ןדִיי םעניא שטנעמ רעד טָאה ,ןשטנעמ םעד ןיא ןדִיי ןטימ

 רעסייהא ַא טימ ךיז ןענעגונַאב וצ ןרעהפיוא טפרַאדעג ,גייווש עצנַאב ַא ןייז וצ

 וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד ּוװ ,קרעװ ןצרּפ ייֵב ָאד ןענייז סע ..,"רעטוּפ טימ עקלוב

 -ָאיצַאנ ןפיוא טייטש ּפָארט רעד עכלעוו ןיא ,קרעוו ןוא ,טריטנעצקַא רעמ זיא

 ןיא ןבעל ןשידִיי ןופ ןעמָארטש-טּפױה ייווצ יד ןענייז רעבָא ללכב .וויטָאמ ןלַאנ

 רעד ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד -- טרעדנוהרָאי ןט19 טפלעה רעטייווצ רעד

 ייוצ יד יו ױזַא ןצרּפ ייב םָארטש ןייא ןרָאװעג ױזַא טקנוּפ -- רעלַאנָאיצַאנ

 -- טרעדנוהרָאי ןט19 טפלעה רעטשרע רעד ןופ ןלַאװק-גנויײנַאב עקיטכיוו

 ,לַאװק ןייא םיא ייב ןרָאװעג ןענייז --- הלכשה ןוא תודיסח

 טפָא ךיז טליפ סָאװ ,?טייקרָאלקמוא; עסיורג יד ןוא טײקַיורמוא עסיורג יד

 טלעוו עקיטסייג ןייז סָאװ ,ןופרעד עקַאט לייט םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ,ןצרּפ ייב

 יד .ןעיידיא-טנורג ענעדיישרַאפ ריפ סנטסקיצניוו ןופ טקנוּפלמַאז ַא ןעוועג זיא

 טנָאקעג לענש ױזַא טינ ןוא טכייל טינ ךיז ןבָאה ןעמָארטש עקיטסייג ריפ עקיזָאד

 "יטייזנגעק עסיוועג ַא ,"גנונעדרָאמוא; עסיוועג ַא ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןסַאּפוצ

 זַא ,ןסעגרַאפ טינ ןעמ ףרַאד וצרעד .ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג זיא שינעלגנַאר עק

 ,דָאטעמ םעד רַאפ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה זעטניס םעיינ םענופ ןדָאב ןפיוא

 םעד רַאפ ףמַאק ַא .ןעמוקרָאפ לָאז ןעיידיא ןופ גנוריזעטניס יד טָא ןכלעוו ףיוא

 -עג םזילַאנָאיצַאנ טָאה ענייא רַאפ) גנוריזעטניס רעד טָא ןופ טקנוּפ-גנַאגסיױא

 סָאד ךיוא ןוא ,(םזילַאיצָאס --- עױעדנַא רַאפ ,טקנוּפ-גנאגסיוא רעד ןייז טפרַאד

 ןלָאז ןפַאש סעצרּפ ןופ םָארטש ןטקינייארַאפ םעד ןיא זַא ,וצרעד טריפעג טָאה

 -קינייארַאפ א ןעוועג ךָאד זיא םָארטש רעד .ןעמָארטשרעטנוא ענעדיישרַאפ ןייז

 עקיטכעמ יד טָא ןוא .רעקידנזיורב קרַאטש ַא ,רעלופ ַא רַאפרעד ןוא -- רעט
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 לכה-ךס רעסיורג ןייז זַא ,וצרעד טריפעג טָאה ןפַאש סעצרּפ ןופ טייקידעילַאוװכ

 ,בייהנָא ןא רָאנ ,סולשּפָא ןייק טינ ןייז לָאז

 טָאה יז; :גנוטכיר ןייא ןופ ,עכָאּפע ןייא ןופ לכה-ךס רעד זיא סולשּפָא ןַא

 סָאװ ,זעטניס רעד רעבָא ."ןייג ןעק יז -- טריפעגסיוא תוחילש עשירָאטסיה ריא

 רעטנעָאנ רעד ןופ סעזַאפ-גנולקיװטנַא עלַא ןופ ,ןעגנוטכיר עלַא ןופ טכַאמ ןעמ

 -יוליפ סעצרּפ ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא סָאװ ,זעטניס רעד -- טײהנעגנַאגרַאפ

 גנונעכייצרַאפ ןייק טינג ,בײהנָא ןַא רָאנ ,סולשּפָא ןייק טינ זיא -- לכה-ךס ןקיט

 רַאפ ךרדל הדצ רָאנ ,קינַארכ עסיורג סעלעדנעמ יװ ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ

 ..ןכַאמ יז רָאנ ,עטכישעג ןביירש טינ טײטַאב סָאד .טפנוקוצ רעד

 טרעװ סָאװ ,ןבעל א ןופ סנַאלַאב רעד טינ ןעוועג זיא לכה-ךס סעצרּפ ,ָאי

 .ןבעל יינ ַא ןָא ןבייה סָאװ ,תוהוכ ןופ גנוריסנַאלַאב יד רָאנ ,טרידיווקיל

 יד ןופ רעגערטנענָאפ רעד ןוא לָאבמיס רעד ןרָאװעג רע זיא טסיזמוא טינ
 ןייז ןליוו סָאװ ,עלַא יד ןופ ,טציא ןוא לָאמַא ןשיווצ זעטניס ַא ןכוז סָאװ ,עלַא
 ןליוו סָאװ ,עלַא יד ןופ ,השורי רעלַאנָאיצַאנ-שידַיי רעד יירט ךָאד ןוא --- יירפ
 יד ןשיװצ הריתס ןייק ןליפ טינ ןוא ךעלטלעוו יא ,שידִיי יא קיטייצכיילג ןייז

 ,ןכַאז עדייב
 עלַא שטָאכ ,ןרעו טנַאקעג טינ סע טָאה רעביירש רעשידִיי רערעדנַא ןייק

 טכוזעג עכָאּפע-הלכשה רעד ןופ בייהנָא םעד טניז ןבָאה סרעריפ-טרָאװ עשידִיי
 םענייק ייב ,טייקכעלטלעוו עשידִיי ןימ ַא ןייז לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןפַאש וצ

 -רעווינוא ןוא טייקשידיי ןופ גנוסיגפיונוצ עכעלריטַאנ אזַא ןעוועג טינ זיא ייז ןופ
 בקעי טָאה לָאמ ַא הצצורתיו ַא טפָא ןעוועג ןזיא ייז ייב ,ןצרּפ ייב יו םזילַאס

 רעד ייז ןיא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא לוק ןייז ןרעה טזָאלעג
 רעשידִיי רעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב ןצנַאג ןיא ייז ןענייז טָא תשע ידי וצ קשח
 רעקיטנייה רעד וצ ןָאטעג יצ ַא לָאמ ַא טימ ייז טָאה טָא ןוא ,טײהנעגנַאגרַאפ
 יװ ױזַא סעּפע ןבילבעג ןענייז טײקשיעּפָאריײא רעייז ןוא טייקשידִיי רעייז .טלעוו
 -כעלנעזרעּפ עכעלטלעוו-שידִיי עשינָאמרַאה ַאזַא וליפא ,ןטלעװ ערעדנוזַאב ייווצ

 ,"תוישונא ,, ןוא "תודהי; ןגעוו טדערעג טָאה ,םעה-דחא ןעוועג זיא סע יװ ,טייק
 סנייא ןעִיצ ייז זַא ,טסּוװעג טָאה רע שטָאכ ,ןכַאז ערעדנוזַאב רָאג ייווצ ןגעוו יוװ
 טלעטשעג רע טָאה ,לָאמַא ןופ רצוא םעד ןטיה וצ ידכ .הקיני ערעדנַא סָאד ןופ

 ץרּפ .ןרעדָאמ ןייז וצ גונעג שימַאניד ןעוועג טינ זיא רע .טייהיירפ רעד ןצענערג
 ייב טסייג רעטסנרעדָאמ רעד ןיילַא רַאפרעד ןיוש ןוא --- רעטסשימַאניד רעד זיא
 -שידִיי ןייז ןיא ךעלרעדנערַאפ ןוא ךעלגעוװַאב ןוא יירפ ױזַא טקנוּפ זיא רע .זדנוא

 ,טייקכעלטלעוו ןייז ןיא יו ,טייק

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז ןבעל ןקיטסייג ןייז ןיא
 ,סיורָאפ רָאנ טקוקעג טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןוא ,קירוצ ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ
 טסייג םעד טנקיײלרַאפ טינ רע טָאה ענייז ןטייצ עטסוויטַאװרעסנָאק יד ןיא רעבָא
 עטסלַאקידַאר יד ןיא ןוא ,ןשרָאפ ןוא ןכוז ןופ טסייג םעד ,טייצ רעיינ רעד ןופ
 -לוק רעזדנוא ןופ ךות םעד וצ ןקור ןטימ טלעטשעג טינ ךיז רע טָאה ןדָאירעּפ
 רע .ןרעדָאמ ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע ;דִיי ַא ןעוועג דימת זיא רע .השורי-רוט
 טינ לָאמ ןייק ריא ןופ זיא רע ;ןטַאררַאפ טינ לָאמ ןייק עיצידַארט יד טָאה
 ןזעיגילער ןוא ןלַאיצַאס ןייז ןופ ןערב ןטימ ןטכער םעניא .ןרָאװעג טפַאלקשרַאפ
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 ,ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןופ עכָאּפע רעד ןיא ,םזילַאקידַאר ןזעיגילער-יטנַא רעדָא
 ("תינעת רעד? לטעלב-בוט-םוי םעד ןיא) םילבוקמ יו ךַאז ַאזַא רע טביירש
 ןטסשידִיי םעד רע טגניז םילבוקמ ןיא .(ץחה ןיא) םידיסח תנשימ יװ ךַאז ַאזַא
 טָאה סָאװ ,ןוגינ םעד ,ןוגינ ,ןקידתוינחור ןוא ןטסקיניװעניא עמַאס םעד לייוו
 ןָא זיולב טינ ,לוק א ןָא זיא סָאװ ןוגינ םעד :תוימשג ןוט ץמש ןייק טינ ךיז ןיא

 .רעטרעוו

 ןעזעג טינ ןדִיי עמורפ-קיפיואנביוא יד ייב טָאה ץרּפ ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 ןקיטכיל םעד טרעהרעד רע טָאה ,*ץרַאה ןיא למעלפ ןייק ,חומ ןיא לטכיל ןייק,

 טָאה רע ּוװ ,(ץחה ןיא) רמאמ ןלַאקידַאר ןקיבלעז םעד ןיא .םילבוקמ יד ןופ ןוגינ
 -יידע ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידִיי םענעי ןופ טקזוחעג
 רעד רַאפ טלעטשעגנייא ךיז רע טָאה ,"ןטק .תילט ַא ןיא ןָאטעגנָא עקשטעג רעשט

 הבחר) קיצרַאהגנע טינ ןוא טלעװ יד יו טיירב זיא סָאװ ,?תוימואל; רעשידִיי
 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידִיי םעד רַאפ ,(טחמ יּפ בקנ אולמכ הױצ אלו םלוא לש וחתּפכ
 עטסעב יד יו ךיז ןריפפיוא ןוא ןשטנעמ ןדעי ןופ ןענרעל זדנוא טסייה; סָאװ
 זדנוא טָאר סָאװ ,ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ:שידַיי םענעי רַאפ ;"קלָאפ ןדעי ןופ
 ןעמוקלופרַאפק ייז ךיוא ,ייז ןטיה רָאנ טינ ןוא -- *לָאמַא ןופ תורצוא יד ןטיה;
 ןענעקיילרַאפ טינ ,לָאמַא ןופ תורצוא יד ןרעטייל טלָאװעג טָאה רע .?ןרעמרַאפ ןוא

 ןעוועג טינ רע זיא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ *עשיסרוקיּפא, עמַאס יד ןיא ,ייז
 לַאנָאיצַאנ קרַאטש ןעוועג זיא רע ןעוו ,טרעקרַאפ -- ןוא ."רקיעב רפוכ; ןייק
 ןבילבעג רע זיא ,"ןיירַא לוש ןיא קירוצ, קידנפור טינ רעיש ,שיטנַאמָאר ןוא
 טָאה ןטייצ ענעי ןיא ךרע ןַא עקַאט ...םזילַאסרעוװינוא ןייז ,םזינַאמוה ןייז יירט
 טרָא ןפיוא טמענ ןעמ/ סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא םיא ןופ ןרעה טנָאקעג ןעמ
 טשיוט רע סָאװ ,דיילק טוט ןייז ,ךיז טלקיװטנַא ןוא טבעל סָאװ ,שטנעמ ןופ
 ,טלָאמעד אקווד .("טייקשידִיי ןופ ּפָא ןריפ סָאװ ,ןגעופ) ?טייצ ןוא טרָא טיול
 טָאה ,ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה טרפב עיגילער עשידִיי ןוא ללכב עיגילער ןעוו
 טייקכעלקריוו רעד ןיא עיגילער רעד רַאפ ךעלרעפעג, -- זַא ,טרעלקרעד רע

 ןופ זיא סע טקנוּפ ןכלעוו ףיוא סנייא ץלַא ,ּפָא יז טלעטש סָאװ ,רעד רָאנ זיא

 טָאה סע סָאװ ןוא ,רעטייו טייג סע ,ּפָא טינ ןעמ טלעטש ןבעל סָאד .געוו
 יַּפָא רעד; ..."ןבעל וצ ףיוא טרעה ,טזָאלרַאפ ןבעל ןופ טרעוו ,טלעטשענּפָא ךיז

 *ןָאיגילער ןוא טָאג ןופ רעדרעמ רעקיצנייא ןוא רעכעלקריוו רעד זיא רעלעטש

 ,(טרָאד)

 סָאװ ,יד רעבָא ,רעקילדנעצ יד ןיא ןריטיצ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ןצַאז עכלעזַא

 םעד לָאמ ַא ךָאנ ןרירטסוליא וצ גונעג ,ךיא ביולג ,ןענייז ,טכַארבעג בָאה ךיא

 ,קנַאדעג םעד -- ,ןרָאװעג טרירטסוליא לָאמ ליפ ױזַא ןיוש זיא סָאװ ,קנַאדעג

 "רַאפ טינ לָאמ ןייק ןוא ןדִיי םעד ןיא ןשטנעמ םעד ןעזעג קידנעטש טָאה ץרּפ זַא

 לָאמ ַא טלעטשעג רע טָאה ּפָארט םעד םגה ,ןשטנעמ םעד ןיא ןדִיי םעד ןעז

 זיא סָאד .טנעמָאמ ןלַאנָאיצַאנ םעד ףיוא לָאמ ַא ןוא ןלַאסרעװינוא םעד ףיוא

 ןייק רע זיא ךות ןיא !ךַאז-ךות ןייק טינ ,גנוריטנעצקַא ןופ ךַאז א זיולב ןעוועג

 .שיטקעלַאיד ןעוועג לָאמ עלַא זיא ןוא קיטייזנייא ןעוועג טינ לָאמ

 ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא ,ןבעל ןשידִיי ןופ ךיוא ןוא ,ןבעל ןופ סעצָארּפ רעד
 רע .סעצָארּפ רערַאטנעמעלע ןייק טינ ,רעטרעטנָאלּפרַאפ ןוא רעטלקיװרַאפ רעייז
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 .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ טײקטריצילּפמָאק רעד טימ טנכערעג דימת ךיז טָאה

 ןייק טיג ,םעיינ א ןפַאש וצ זדנוא יב רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא רַאפרעד

 ,רעטשרע רעד ;רוטַארעטיל רעד ןיא ליטס ןטריצילּפמָאק ַא רָאנ ,ןוַאטנעמעלע

 ששידִיי יד טפיהרעד ןוא ,טלעװ יד ןעמענוצפיוא טנרעלעג זדנוא טָאה סָאװ

 -ײטרַאּפ ַא ןופ עמעכס רעד ןיא ןשטעװקנײרַא טינ ךיז טזָאל סָאװ ,סעּפע יו ,טלעוו

 | ,םַארגָארּפ
 רבח ןרעטלע ןייז ןָא טנָאמרעד לָאמ ַא רעדיוו זדנוא רע טָאה טרּפ םעד ןיא

 זיא רענעי רעבָא .ןעלעדנעמ ןָא ,וטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנויוב רעד ןיא

 ןדייר ןענעק וצ טייקכעלנעזרעּפ עטלעטשעגנייא ליפ וצ ַא ןוא עטסעפ וצ ַא ןעוועג

 םעד ןיא זיא רע .טייקכעלגעװַאב רעשיטקעלַאיד ןופ ךַארּפש רעד ףיוא זדנוא וצ

 -אדנופ יד ןופ רענייא ןבילבעג ןוא ןעוועג רוטלוק רעשידַיי רעיינ רעד ןופ ןינב

 עדייבעג רעיינ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג רעבָא זיא ץרּפ ,.סרעגייל-טנעמ

 שרעסערג ַא -- ןייז לָאז טפול רעמ ,ןריט יד ןוא רעטצנעפ יד ןכָארבעגכרוד

 ןעגנַאהעגפױא ענָאפ ַא ריא רעביא טָאה ץרּפ .ןיירַא טלעוו רעד ןיא גנונעפע

 .טנָאמרעד ןוא טנָאמ ןוא טפור ,טניװ ןיא טרעטַאלפ סָאװ ,ענָאפ ַא

 קנַאדַא ןבעל ןקיטסיג רעזדנוא ןופ גייט םעניא ןווייה קיטש ַא זיא ץרּפ

 טכַאמעג טָאה חוכ רערעטצניפ ַא ןעוו ,טציא ןוא ..ןעגנַאגעגפױא סע זיא םיא

 לעה יֹוזַא ןוא טנערבעג טָאה סע ּוװ ,טרָאד דָארג ןוא --- ךיור ןוא שא ןופרעד

 ךָאנ זדנוא ןעמָאנ ןייז זיא טציא -- טסייג רעקידנפרַאװ-ןעקנופ סעצרּפ ןטכיולעג

 האובנ ַא יװ ,זדנוא וצ ףור ַא יװ ןוא .קנעדנָא ןייז רעקילייה ךָאנ ,רערעייט

 ןטּפשימ טעװ טָאג, :רעטרעװ ענייז ןרעיוא עקנַארק ערעזדנוא ןיא טציא ןעגנילק

 .ןעגנערב םיא ןלעװ רימ ...ןעמוק טעװ חישמ ,טלעוו יד ןקינייר ןוא רעקלעפ יד

 ןענעייל האווצ ַא יו ןוא ."ןעמָאנ סטָאג ןופ רעריטרַאמ יד ,עטסכַאװש יד ,רימ
 ;טױט ןייז רַאפ רָאי ריפ ,1911 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעו יד רימ

 ןרעוו ןגָארטעג זומ לביב יד .ןבעל שידַיי ַא ןעילבפיוא זומ יינ'ס ףיוא;
 ףיוא ,סעדנעגעל ןוא ןלָאבמיס עכעלמיטסקלָאפ עשידִיי יד ,ןעמָאז סלַא קלָאפ םוצ

 -םיוא ,דלעפ סָאד טעװ ןבעלפיוא ףגער ןוא יוט ןייז ןלעװ ,טשירפעגפיוא יינ'ס

 ןיא ןביולג ןטסעב םוצ ןוא תמא ןרַאפ ןדייל םוצ ןכַאװפיוא ,קלָאפ סָאד טעװ ןבעל
 !גיז ןייז

 -טלעוו .ןוא חישמ ןוא ,סנַאסענער ןשידִיי ןופ ןָאפ יד ןרעװ זומ ןביוהעגפיוא;

 .."טייהשטנעמ רעיירפ רעקיטפניק רעד ןופ --- גנויירּפַאב-טלעװ ןֹוא טּפשימ

 -ָאמ רעד ,שטנעמ רעקיביילג- ףיט ןוא רענרעדָאמ רעד ,ץרּפ טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,דָיי רעטלצרָאװרַאפ-ףיט ןוא רענרעד

 טייקכעלטנגוי (ד

 ,םיא וצ טייקנדנובעגוצ ריא ןוא טנגוי רעד טימ ןדנובעגסיוא ןייז סעצרּפ
  וצ טכַארטַאב טרעװ זיא םיא וצ ךיז ןעילוט ריא ןוא טיײקטנעָאנ ריא ןכוז ןייז
 ,(*טקנוּפדנַאטש ןלעוטקַאפ ןייר םענופ רָאנ טינ ,ןטסקינייוװעניא רעמ ַא ןופ ןרעוו
 רעד רַאפ ןעוועג ץרּפ טראפ זיא סָאװ :ןגערפ ןוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא סע

 ."טייקרהצלנעזרעפ עקידנריפ;) 16 לטיּפַאק רעטייו עֹז (*
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 ועוועג רע זיא ןוא ?רעלעטשטפירש ַא יװ ריא רַאפ ןעוועג רע זיא סָאװ ?טנגוי
 קרַאטש ריא ןענייז עכלעוו ,קרעוו ןופ רעסַאפרַאפ א ,רעביירש ַא רָאנ ריא רַאפ
 יז זיא רעמ ךָאנ רעבָא ,ייז רַאפ רַאבקנַאד ןעוועג םיא יז זיא סיוועג ?ןעוועג ןלעפעג
 -- ,ץרּפ ןעמָאנ רעד ןעוועג רעייט זיא ריא .ןילַא םיא וצ ןדנובעגוצ ןעוועג
 סָאד .רעלעטשטפירש ןטבילַאב ַא ןופ ןעמָאנ רעד יו ,דעמ ןעוועג זיא סָאד ןוא
 .ףור ַא ,גָאזצ ַא ,לָאבמיס ַא ןעוועג זיא

 זיא ,רעטרעוו עקידנענערב יד ןוא ןגיוא עסייה יד טימ רענדער רעד ץרּפ
 רעדייא ,עשרַאװ ןיא .ץרּפ רעביירש רעד יװ ,רעדנווװ רעמ ךָאנ ןעוועג רשפא
 קיורמוא זיא רע ןעוו ,ןטנוװָא יד טקנעדעג טוג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג בורח זיא יז
 -רעטַאעט רעשידִיי רעד ןופ רעדָא ,"רימזה, ןֹופ עדַארטסע רעד ףיוא ןענַאטשעג
 -נַאגעג ןעגנולמַאזרַאפ עכעלרעדנווו עקיזָאד יד וצ ןענייז עלַא טינ ...טפַאשלעזעג
 ןעגנַאגעג ןענייז ערעדנַא .טשרוד םעד ןליטש לַאװק ַא וצ טייג ןעמ יװ ,ןעג
 ,גנורעדורפיוא ןעוועג זיא ,ןעוועג זיא רע ּוװ .,,לַאפרעסַאװ ַא ןופ שיור םעד ןרעה
 ןבעגעג רע טָאה ,גנוקידירפַאב עלעוטקעלעטניא ,ןייק ןנעגעג טינ טָאה רע ןעוו
 -עכוז ,טייקיורמוא ןבעגעג טָאה רע -- טנגוי רעד רַאפ טױעװ רעמ זיא סָאװ ,סעּפע
 -סיוא ךָאנ זדנוא טעװ ץרּפ רענדער םעד ןגעװ רעבָא ...טײקטריטלַאזקע ,שינ
 רעשירעטכיד ןייז וצ תוכייש ןיא רָאנ ןָא סע רימ ןריר ָאד .(*ןטכירַאב וצ ןעמוק
 טָאה ,גנורירַאב ןיא םיא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רענייא רעדעי .טייקכעלטנגוי
 (1904 ןיא) זיוה סעצרּפ ןיא טיזיוו ןטשרע ןייז תעב טָאה ןייבשריה .טריּפשעג יז
 .(**ןעמערַאװנָא ךיז טנגוי רעד וצ ןעמוקעג זיא רעטלע יד יוװ ךיילג, טליפעג
 ץרּפ זיא סָאװרַאפ ,ןרעפטנע טווּורּפעג ןיילַא ךיז טָאה ןָאסלעגרעב דוד זַא ןוא
 -ירעזדנוא ןעוועג סנעמעלַא יװ רעמ ,ןעגנונעפָאה ןוא תוקפס ענייז טימ ןעמַאזוצ;
 טלָאמעד ןבָאה ןגיוא-ץרּפ עגולק יד; :טגָאזעג רע טָאה -- "סטנגוי רעד --- רעק
 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,לכיימש ןימ ַאזַא טַאהעג קידנעטש ,עגנוי ,זדנוא רַאפ
 -גרע ןפיוא .םורַא ךימ ןעלגניר סָאװ ,יד ,טלַא עלַא ןענייז ייז ,טקוק --- :שטייט
 קיסיירד ןוא ףניפ עצנַאג טימ ןריובעג ןיב ךיא סָאװ ,קידלוש טינ ןיב ךיא :טרָאװ
 ןָאסלעגרעב רעכלעוו ןגעוו ,טייצ רעד ןיא ,(****טפרַאדַאב בָאה'כ יװ ,רעַירפ רָאי
 רעד ןוא טעּפמיא ןטימ רעבָא ,םישש ןב ַא דלַאב ןיוש ןעוועג ץרּפ זיא ,טדער
 רע זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה ןליפ ןוא ןעקנעד ןייז ןופ טייקשירפ
 .סנָאסלעגרעב יד ןופ רוד םוצ רָאנ ,רוד ןקידרעירפ ַא ֹוצ טינ טרעהעג

 יָאר יד -- טרעדנוהרָאי ןטס20 בייהנָא ןוא ןט19 ףוס ןופ טנגוי עשידִיי יד
 טָאה -- טנגוי עשיטסילַאנָאיצַאנ-שיטנַאמָאר יד יו ױזַא ,עשיטסילַאיצָאס-שיטנַאמ

 ,ןביולג ,עיצַאזילַאעדיא רָאנ ,םזימָאק ןוא עריטַאס טינ ,ײרעכַאמ-קזוח טינ טכוזעג

 םולש ייב טינ ךיוא ,ןעלעדנעמ ייב ןענופעג טינ יז טָאה סָאד .האוכנ ,םזַאיזוטנע

 טינ טבעלעג ,ןיילַא ץרּפ יו ױזַא ,טָאה טנגוי ענעי .ןצױּפ ייב --- רָאנ ,ןעמכילע

 ךָאנ טקנעבעג יז ךיוא טָאה רע יוװ ױזַא .סעיזיוו טימ רָאנ ,ןטייקכעלקריוו טימ

 יינ ַא ךיוא ןדִיי עיינ זיולב טינ .טײקשַיַארעה ךָאנ ,טײקרַאטש ךָאנ ,טײקצנַאג

 .?טייקשירטנדער,) יז לטיּפַאק-כוס עז (*

 ,31 '/ ,1 דנַאב ,תונורכיז ,ןבעל ןופ גנַאג ןיא (**
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 ,שידִיירוטלוק ַא -- ,רוטַארעטיל עשידִיי שיינ א ןוא טייקשידיי עיינ ַא ,שידִיי

 טלָאװעג יז טָאה -- רוטארעטיל עשידַיי ענרעדָאמ א ןוא טייקשידִיי ענרעדָאמ ַא

 ןדייב ייז ,ריא וצ -- ןצרּפ ןוא ןצרּפ וצ ױזַא ןגיוצעג ריא טָאה רַאפרעד .ןבָאה

 יז ןבָאה עדייב .ןבעל ןכעלגעטיגָאט םענופ טײקידעכָאװ יד ןעוועג דמערפ זיא

 ַא; .ןדִיי עקידהריתי-המשנ ,עקידבוט-םויתתבש ,עשיטנַאמָאר ךָאנ טקנעבעג

 טָאה ,"ןבעל טינ ןָאק (לַאעדיא ןייז ןיא ,טלעוו ןיא ,טָאג ןיא) ןביולג ןָא שטנעמ

 רענעי רעדָא רעד ןיא ןוא --- ,1906 םורַא ןיקסניּפ וצ ווירב ַא ןיא ץרּפ ןבירשעג

 יד ןיא ןביושעג טָאה רע סָאװ ,ץלָא ןיא טקירדעגסיוא סָאד רע טָאה םערָאפ

 ,"ןביירט תונצל טינ ןרָאט רימ, :ןבעל ןייז ןופ רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא עטצעל

 טצנַאלפעג ןוא טיובעג זומ סע; ,1907 ןיא ןשאוהי ֹוצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה

 .לגיּפש ןרַאפ טנעֹוו ריפ ןשיווצ זיא ,ןעמירקרַאפ לָאמ ַא ךיז ןעמ זומ ...ןרעוו

 ןוא "..סקילַאשרַאמ טינ ,ןרעוו רעריפ ןוא םיאיבנ רימָאל ,םוקילבוּפ ןרָאפ טינ

 ןוא םיאיבנ; :טכוזעג טָאה ץנעגילעטניא עשידִיי עגנוי יד סָאװ ,ןעוועג זיא סָאד

 טינ טָאה יז ןעוו ,רעריפ ריא ןעוועג טינ וליפא זיא רע ןעוו ןוא ,"סרעריפ

 טפושיכרַאפ ,טּפַאכרַאפ ןעוועג יז זיא ,ןעקנַאדעג ןוא ןעיידיא ענייז ןעמונעגרעביא

 ןעוועג ריא זיא ןערב ןייז .טנערבעג קינייוועניא םיא ןיא טָאה סָאװ ,רעייפ םעד ןופ

 -רַאפ טָאה ךיור א סעּפע ןעוו ןוא ...טכיל ןייז יו ,רעביל ךָאנ טינ ביוא ,ביל ױזַא
 סע טָאה ,טרָאװ ןייז טכַאמעג רעליק טָאה טניוו א סעּפע ןעוו ,םַאלפ ןייז ןעגנולש

 ןוא טכַאדעג ךיז טָאה ריא ןעוו ,טריטסעטָארּפ טָאה יז ןוא .ןָאטעג ייוו ריא

 יד וצ ,"ןירַא לוש ןיא; קירוצ טפור ץרּפ זַא (טכַאדעג רָאנ ריא ךיז טָאה סע

 ,קעװַא ריא ןופ רע געמ יוװ ,רע ןָאק יוװ ,ןײטשרַאפ טנָאקעג טינ טָאה יז ,עטלַא

 ,ןרעוװ דימ ,ןרעוװ טלַא געמ יז .קידנעטש ףיוא רעריא זיא רע זַא ,טביילגעג טָאה יז

 סיֹורָאפ ןקוק זומ רע .קידנעילב ,שירפ ,יינ ,גנוי ןייז דימת זומ רע --- רֶע רעבָא

 םעד ןופ רעגערטנענַאפ רעד ןעוועג טינ זיא רע וליפא ןעוו ןוא .סיורָאפ רָאנ ןוא

 טלָאװעג רעדָא) ןגָארטעג טָאה טנגוי יד סָאװ ,ןָאפ יד ןעוועג רע זיא ,רוד ןגנוי

 ןעוועג טינ זיא רע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ריא ייב ןענייז סע ביוא ןוא .(ןגָארט

 ַא יװ ,גנאגוצ-סנבעל ַא יװ -- טנגי רעד ראפ םזַאיזוטנע ןייז זיא ,ןָאפ ריא רעמ

 רָאי ןיא ..ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טינ לָאמ ןייק עיגרענע עשיכיסּפ עטמיטשַאב

 סרעסַארג ךָאנ; לקיטרַא םעד ןיא רע טביירש ,טיוט ןייז רַאפ ץױוק- ,2

 טצנַאלפרַאפ ,ףושיכ ַא ךרוד יװ ,לָאמ ַא טימ זיא רעקַא רעטיוט רעד, :?היוול

 ןשיווצ ןופ .ןבעל טימ טילבעגפיוא טָאה טיוט ןופ דלעפ סָאד .טנגוי טימ ןרָאװעג

 ןוא טנגוי .!סױרַא ןגיוא עקידנגיוזיבעל ,עקידנבעל ,טגנוי ,עשירפ וקוק תוכצמ

 ךָאנ ןענייז רימ זַא ,ךיא סייו !טנגוי -- טמענרַאפ גיוא סָאד טייוו יו !טנגוי

 טנגוי "?!טנגוי ןבָאה רימ זַא (דלאב יוו) ,ןרַאװעג טינ וליפא ךָאנ ,ןברָאטשעג טינ

 .ףרעוו רָאנ ,ןייז טינ ןסייהעג טָאה ןצרּפ רַאפ ןבעל ןוא ,ןרעוו טסייה

 ,תורפסה תודא לע םיבתכמ ןיא ,(1894) ץחה לכיכלמַאז ןשיערבעה ןייז ןיא

 "עטיל יד טליּפש סע סָאװ ,עלָאר רעקידנעינאב רעד ןגעוו ןבירשעג רֶע טָאה

 סעּפע ןגָאז וצ טָאה עכלעוו ,יד רָאנ ,ןיינ -- טנגוי עדעי טינ ,טנגוי עשירַאד

 ,טרָאד רע טגָאז ,אד ןענייז סע רעכָא .ןגָאז וצ סע טומ םעד טָאה ןוא --- סיינ

 -- (ןאמ רעגנוי ןייק טינ טייוו ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא ןיילַא רע ןוא) עטלַא ךיוא
 ןטצעל ןזיב ןעייג עטלַא עקיזָאד יד; .ןרעוו טײנַאב ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,עטלַא
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 ןַא ,גיוא ףרַאש ַא ןבָאה ייז לייוו ,הנחמ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןבעל רעייז ןופ גָאט

 עלעטניּפ עקיטכיל סָאד סע טעז טכַאנ רערעטצניפ רעד ןטימ ןיא סָאװ ,גיוא

 .."ןרעטשנגרָאמ ןקידנעייגפיוא םענופ
 ,ללכב טנגוי יו ױזַא ,טָאה טנגוי עשירַארעטיל יד סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק זיא

 רַאפ ...ןעייר עטשרע עריא ןיא ןעזעג םיא טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג טצַאשעג ךיז

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ האובנ יד רָאנ ,עיצידַארט יד טינ ןעוועג רע זיא ריא

 ריא ,ורמוא ריא ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רעקיסַאלק רעטעוועדנופעגנייא ריא טינ ,רוט
 -עטשטפירש עגנוי ...ןסיוועג רעקידנקעוו ןוא רעכַאװ ריא ,טלָאװער ריא ,טעּפמיא
 ןףשטנעב ךיז ןדייז ַא וצ יו ,םיא וצ ןעגנַאגעג טינ ןענייז ,סרעגנַאפנָא ,סרעל
 ,ּבערעטלע רעד ,רע .הזעה טימ ,טומ טימ ןעמעננָא ךיז םיא וצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז
 ײז ןבָאה ,ןעוועג זיא רע ...טייקיינ ףיוא ,טייקגנוי ףיוא הכימס ןבעגעג ייז טָאה
 ןיא ?עגנויפ ענעי ..רעטלע רעייז ןופ טינ וליפא ןעוו ,רוד רעייז ןופ ,טליפעג
 ןביירש וצ זיא בוח "רעכעלטנגוי, רעייז זַא ,טנכערעג ןבָאה עכלעוו ,עקירעמַא
 -מורַא ןייז ...ופחד ןבר --- זַא ,טסּוװעג טינ ןבָאה ,ןטלַא ןַא ןגעוו יוװ ,ןצרּפ ןגעוו

 ןוא רעטסקיטכירפיוא סעצרּפ ןעוועג זיא גנוי ןייז ןײלַא ןוא עגנוי ןופ טלגנירעג

 ,הביבס (סטנגוי רעד) ריא ןיא טבעלעגפיוא טָאה רע, ...שטנווװ רעטסכעלטּפַאשנדיײל

 זיא רע ,רענייז דניירפ ַא ןוא דיסח רעסייה ַא סעצרּפ ,ןָאסלעדנעמ ,ש טלייצרעד
 טָאה רע ןעוו ,רעכיירטסייג ןוא רעפרַאש ,רעכעלקילג ,רעכעליירפ ,רעגנִיי ןרָאװעג
 .(*"טנגוי רעד טימ ןּפָארטעגפיונוצ ךיז

 יד זיא יײז ןופ ענייא .ןסָאמ ענעדיישרַאפ טימ סרעביירש ןטסעמ ןָאק ןעמ

 -סנבעל רעסיוועג ַא יו ,עיגרענע ןופ םערָאפ עסיוועג ַא יו ,טנגוי יד ,סָאמ-טנגוי

 רעד רַאפ טסַאּפ סָאװ ,םעד וצ זיא ןביירש סמענייא טנעָאנ יו ,רימ טגָאז ...םעטיר

 ָאד ןענייז סע ...זיא רע רעביירש טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,ןגָאז ךייא ךיא לעװ ,טנגוי

 .רעטלע ןפייר ןֹרַאפ רָאנ טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,רעביירש ןוא רעביירש-טנגוי

 / .טנגוי רעד רַאפ טינ זיא סָאװ ,טסנוק ןיא הגרדמ ַא ןוא ליטס ַא ָאד זיא סע

 רַאפ טקידנערַאפ וצ זיא טסנוק .טנגוי רעד רַאפ טינ רשפא זיא ללכב טסנוק

 טנגוי יד .תומלש ,המכח ,ור ,טכיוועגכיילג זיא טסנוק .ןָא טשרע ןבייה סָאװ ,יד

 עטסטקעפרעּפ לייוו ,עטסקִיור יד ףיוא) ור ןייק טינ רוטַארעטיל ןיא טכוז רעבָא

 -עג יז טָאה -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאּפ יד -- ןעגנולייצרעד סעצרּפ עלַא ןופ

 .ןבעל ןופ גנונירטנַא ןייק טינ ריא ןיא יז טכוז יאדווא ןוא .(םישוריּפ ןכַאמ טזומ

 ןוא .סמערוטש עטסקינייװעניא עריא ףיוא ףורּפָא ןַא סרעביירש ןופ טרעדָאפ יז

 רעד רעמ טלעפעג ריא ...ןפַאש סעצרּפ ןיא טרעהרעד יז טָאה ףורַּפָא םעד טָא

 רַאפרעד ןיוש ןוא ,עיגָאלָאנימרעט סעצרּפ טיול ,"רעלטסניק, רעד יוװ ,"רעטכיד;

 רעמ רע זיא רעטקַארַאכ םצע ןייז טול סָאװ ,ץרּפ ןייז טנעָאנ ריא זומ ןײלַא

 רעטנענ ןעוועג קידנעטש ןענייז רענעייל ןגנוי םעד ..."רעלטסניק. יו "רעטכיד;

 -רעל יד ןוא סנַאריײב יד ,סעטעג יד יוװ ,סרעליש יד רעטנענ ןייז דימת ןלעװ ןוא

 .ןבעל ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש וצ ךָאנ זיא רע .סניקשוּפ יד יוװ ,סווָאטנָאמ

 ןוא עקידנענערב ליפ וצ ,טײקכעלטפַאשנדייל ליפ וצ ןיילַא ךיז ןיא ךָאנ טָאה רע

 ףיוא ןקוק וצ ןעניגרַאפ ךיז ןלעװ ןוא ןענָאק לָאז רע זַא ,עיגרענע עקידנענָאמ

 םעד ןייטשרַאפ וצ שיטעטַאּפ וצ ךָאנ זיא רע .ןטייוו ןופ ןוא טייז רעד ןופ ץלַא

 .157 'ז ,1949 ,קרָאיריג ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז :ןָאסלעדנעמ .ש (5
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 רעמ ביל ללכב טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טדערעג טינ ןיוש ,רָאמוה ןופ לכיימש
 רעדייא ,קיטנַאמָאר ןופ חסונ ןקידנכוו-שימרוטש ןוא ןרָאלקמוא ,ןקיורמוא םעד
 רעד יױזַא טפָא זיא סָאװ --- ליטס סעצרּפ זיא ןעניז םעד ןיא .חסונ ןשיסַאלק םעד
 ,.ליטס-טנגוי רעשיפיט --- טײקטמיטשַאבמוא ןוא טייקטקידנערַאפ-טינ ןופ ליטס

 ןשיווצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטקנוּפ-גנורירַאב עקיצנייא יד טינ ןענייז סָאד ןוא
 ,ךָאנ ןעוועג ןענייז סע ...טנגוי רעד ןוא ןצרּפ

 ,יז יוװ יזַא ,יינ סָאד ןופ ץלַא ןבייהוצנָא טיירג ןעועג רע זיא ,יז יו יווַא
 ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,טימרעד טבעלעג ןוא ןענרעל ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה
 טנַאה ַא ןגיילוצ ,ןווורפסיוא טלָאװעג ץלַא טָאה רע ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעד םימ יו
 ןופ טייקטקיטעזעג-טינ יד ןוא טייקירעגיינ יד טבעלעג םיא ןיא טָאה סע ;ץלַא וצ
 רעד ןעוועג טינ רע זיא ,קרעוו-רעטסיימ ענייז עלַא ףיוא טקוקעג טינ .טנגוי רעד
 זיא רע .םערָאפ ןייז טשרעהַאב לָאמ עלַא ןַאפ לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,רעטסיימ
 רע סָאװ ,םעד ןופ טפושיכרַאפ ןעוועג זיא רע .רָאטַאטנעמירעּפסקע ןַא ןעוועג
 סָאד ,עלַאעדיא סָאד טכוזעג ,טנגוי יד יװ ,טָאה רע .טכיירגרעד טינ ךָאנ טָאה
 סע ןוא ,ךעלגעמ זיא ץלַא ןצענערג ןייק ןופ טינ סייוו טנגוי יד ...עׁשֵיָארעה
 יװזַא ,ןצרַאה ריא ןופ לַאעדיא םעד טכעלקריװרַאפ ןעז קרַאטש ריא ךיז טליוו
 עשיַארעה ַא ןפושיכסורַא זדנוא רַאפ ןוא ךיז רַאפ טזָאלעג ץרּפ ךיוא ךיז טָאה
 רעשילַארָאמ ןוא טייקנייש רעשילַארָאמ ןופ ,שפנ תריסמ ןופ טלעוװ ַא ,טלעוו
 עשיטַאמַארד עלַא ענייז ןופ ןטסשיטנַאמָאר ןוא ןטספיירמוא םעד ןיא .טכַאמ
 טזָאלעג ןהמלש 'ר ןטלַא םעד רע טָאה -- טייק רענעדלָאג רעד ןיא -- קרעװ
 תוברוח יד רעביא ןייג טזָאלעג ,טײקידעכָאװ רעד ןוא ךָאװ רעד ןגעקַא ךיז ןלעטש
 ערעדנַא ןזיײװסױרַא טזָאלעג רע טָאה ענייז ןדלעה ערעדנַא .טלעוו רעיורג רעד ןופ
 ףעלהווצמ עניילקע ןופ טלעװ רעד ןיא ןעוועג גנע םיא זיא סע ,ןטייקשידלעה
 -לטימ םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ רע טָאה ,טנגוי יד יו ."ךעלהריבע עניילק ןוא
 עצנַאב, יד --- ענכנ םעד ,לכעבענ םעד טַאהעג טנייפ רע טָאה ,יז יװ ױזַא .געוו
 ,טפַארק-דנַאטשרעדיװ ןוא םענגרַאפ ,תוזע ,טומ ,ץלָאטש טנָאמעג טָאה רע ."סגייווש
 שכעלטנגוי ענייז ןופ ענייא זיא סָאד ךיוא ןוא -- רעפמעק ַא ןעוועג זיא רע
 ,ןטפַאשנגייא

 ,יז יו ןוא ,שיטסימיטּפָא ןעוועג רע זיא ,טנגוי עשיטסילַאעדיא יד יװ ױזַא
 ןענייז גנולפייווצרַאפ ןוא גנונעפָאה .הרוחש-הרמ ןיא ןלַאפעגניײרַא טכייל רע זיא
 ,סרעטיילגאב עקידנעטש ענייז ןעוועג ,ךאלמ רעטכעלש רעד ןוא רעטוג רעד יו
 ןייז .רעטלע ןטקיורַאב םעד ןופ טײקשינָאמרַאה יד דמערפ ןעוועג זיא םיא
 ,רָאלק ןעוועג טינ זיא למיה ןייז .ןגיווועג ןוא ןטסָאמעג ןעוועג טינ זיא טפַאשגולק
 ןעוועג זיא ןפַאש ןייז .טצילבעג ןוא טרענודעג טּפָא רע טָאה סנקלָאװ ןשיוװצ ןופ
 "טלעוו יו קורדסיוא-ןיילַא רעמ ,ןַאלּפ רעטכַאדַאב יו ,עיצַאזיװָארּפמיא רעמ סטּפָא
 ,עפייר יװ ,זַאטסקע רעכעלטנגוי ןוא טייקשיריל עכעלטנגוי רעמ ,גנוטלַאטשעג
 "רעד יוװ ,גנַאלרַאפ ןוא טפַאשקנעב רעמ -- לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,קיּפע עקִיור
 -טנַא טשרע ןפרַאד סָאװ ,ןביײהנָא רועיש ַא ןָא םיא ןופ ןבילבעג ןענייז סע .גנוכיירג
 .,טנגוי ..ןצָארּפשסױרַא טשרע ןפרַאד סָאװ ,ךעלדנרעק עטייזרַאפ ,ןרעװ טלקיוו
 םיײהנָא ןיא סָאװ ,געוו ַא זיא ןפַאש רָאי קיצרעפ ענייז ןופ געו רעצנַאג רעד
 ןופ -- רעבָא ךָאנרעד ,טייקפייר וצ טייקגנוי ןופ ןגיוצעג עקַאט ךיז רע טָאה
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 יד) גנוריטנעמירעּפסקע וצ ,שינעכוז וצ קירוצ :טייקכעלטנגוי וצ קירוצ טייקפייר
 סעצרּפ (רָאי ןעצ עטצעל יד ןופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד-שיריל ןוא עשיריל
 'ןרעל (א ?ןדָאירעּפ ייוצ ןיא ןרעװ טלייטעגנייא טינ ןענָאק ןפַאש ןוא ןבעל
 "רעטסיימ (ב ,ןרָאי-ןרעל (א :ןדָאירעּפ יירד ןבָאה ייז .ןרָאי-רעטסיײמ (ב ןוא ןרָאי
 | ,ןרָאייןרעל (ג (לָאמַא רעדיוו) ןוא ןרָאי

 ןַא סעּפע וצ וית ַא ץעגרע ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה געוו רעשירַארעטיל ןייז
 -"בגועהא ענייז ךיוא לייט םוצ ,ןלעװָאנ *עשיטסילַאעװע עטשרע ענייז ,ףלא
 ,טייקפייר ַא ,טייקלופ ַא ,טייקטקידנערַאפ ַא סעּפע ךיז ןיא טַאהעג ןבָאה ,םיריש
 רַאפ לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא זיא'ס זַא ,ןטכַאד טנָאקעג ךיז טָאה סע ןוא
 ךיז ןלעטש וצ ןזיװַאב טָאה רע רעדייא ךָאנ רעבָא .געוו ןייז ןענופעג לָאמ עלַא
 ןרעק וצ ,ןקוקוצמוא ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה ,געוו םעד טָא ףיוא סיפ עדייב טימ
 טָאה רע .ןטנָאזירָאה עיינ ןכוז וצ ןוא ןטייז עלַא ןיא ךיז ןדנעוו וצ ןוא ךיז
 עקיטשרָאד ענייז ןוא -- געוו םעיינ ןפיוא טכַאמעג טינ טירט ךס ןייק ךָאנ
 זיא סָאװ ,סעּפע קידנכוז ,ןשינעטייו יד ןיא טעשזדנָאלבעג ןיוש ןבָאה ןקילב
 זיא קיטייצ ןוא קיטרַאפ זיא סָאװ ,סעּפע ןופ ,ָאי ...טנַאקַאבמוא ױזַא ןעוועג םיא
 ,טייקכעלטנגוי וצ -- טייקפייר ןופ ,ןבייהנָא עיינ וצ ןעגנַאגעג רע

 ליטס ןוא ךַארּפש (ה

 ןשטנעמ םוצ ןייג טינ ןעמ ןָאק ןגעווטסעד ןופ ."שטנעמ רעד זיא ליטס רעד;
 .ךַארּפש ןייז ןייטשרַאפ וצ ידכ ,ןשטנעמ םעד ןענעק זומ ןעמ ,טרעקרַאפ ,ליטס ןופ
 -עד ןוא ןיילַא םיא ןופ ןבייהנָא יאדווא ןעמ זומ ,ןצרּפ ןגעוו ךיז טדער'ס זַא ןוא
 ןביירש רעגייטש ןייז ןוא םיא ןשיווצ .חסונ ןכעלכַארּפש ןייז וצ ןייג טשרע טלָאמ
 .םירפס רכומ עלעדנעמ ייב ןַארַאפ ,רעגייטש ַא ,זיא סָאװ ,הציחמ ענעי ָאטינ זיא
 וליפא טָאה שטיוָאמַארבַא .י .ש תעב ,ןצרּפ ןופ טקעריד ךיז טיצ ליטס סעצרּפ
 וצ ןייז רוטַארעטיל רַאפ לָאז ןעמָאנ רעטַאװירּפ ַא יו ױזַא ,ןטלַאהַאב ןעמָאנ ןייז

 סעּפע טלעטשעג שטיווָאמַארבַא .י .ש טָאה רענעייל םעד ןוא ךיז ןשיווצ .טַאװירּפ
 ןעמ זַא ,ױזַא טדער רעטירד רעד טָא ןוא -- םירפס רכומ עלעדנעמ --- ןטירד א
 -עייל רעד יצ ,רעביירש רעד ,סױרַא םיא ןופ טדער'ס רע טינ ךעלטנגייא טסייוו
 ,טייהנייא רערעכעה ַא ןיא יוװ ,ןירַא ךיז ןיא טמענ סָאװ ,ללכ ַא סעּפע רָאג יצ ,רענ
 -יליטס יד טרעהעג ןשטיװָאמַארבַא בקעי םולש ,רָאטױא םעד יא ,םלוע םעד יא
 לּפמעטש םעד ךיז ףיוא טגָארט רע .ליטס .רעד טינ ,דייר סעלעדנעמ ןיא גנוריז

 טָאה ץרּפ .טייקכעלנעזרעּפ רעקיצנייא ןַא ןופ טינ ,ּפיט-סקלָאפ ַא ןופ ,ץוביק ַא ןופ
 ,טעטילַאודיװידניא ןופ עיידיא יד טכַארבעגנײרַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 -נײרַא ןוא ,ךיא ןגייא ןייז ךיוא ריא ןיא ןגָארטוצנײרַא ךיז טמעשעג טינ רע טָאה
 ןייק ןָא ,טקעריד ןוא ,לטשער םוש ןייק ןָא ןצנַאג ןיא סע רע טָאה טכַארבעג
 : .גנולטימרַאפ םוש

 זיא עלעדנעמ זַא ,ליפעג סָאד ריא טָאה ,קרעװו סעלעדנעמ טנעייל ריא ןעוו -

 ,רענעפילשעג ַא זיא רע לייו ,רעמ :שטיוָאמַארבַא יו רעקינייו יא ,רעמ יא
 -עגפיורַא הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא --- יא ,רעקידבוט-םוי ַא ,רעטרעטיילעג א
 -לעודיווידניא סָאד טלעפ םיא ןיא לייוו --- רעקינייװ ;שטיװָאמַארבַא רעטכַארב
 .ןשטיוװָאמַארבַא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עכעלגעווַאב ןוא עקידוועריר סָאד ,עמיטניא
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 רעמָאט .ןפַאש ןופ ליטס םעד טימ ליטסיסנבעל רעד ןעמַאזוצ טלַאפ ןצרּפ ייב
 ןייק טינ סע זיא,רעטריקסַאמ ַא רוטַארעטיל רעד ןיא ץרּפ לָאמ ַא ךיז טזייוו
 ,סעצרפ עכעלטע ןסעזעג ןענייז ןצרּפ ןיא ,עקסַאמ-סנבעל ַא רָאנ ,רוטַארעטיל
 םעד ןיא יװ ,יוַא טקנוּפ ןבעל ןופ ןצרט ןיא ןַארַאפ טייהליפ עקיזָאד יד זיא
 ,ליפעג ןייא ןייק ,קנַאדעג ןייא ןייק ןופ טסּוװעג םינ טָאה רע ,ץרּפ-רוטַארעטיל
 ,םיא רַאפ ןסַאּפ לָאז טָאװ ,עקסַאמ ןייא ןייק ,ענימ ןייא ןייק ,העונת ןייא ןייק
 טנעגילעטניא םעד וליפא ,"רעביירש, ַא רַאפ יװ טינ ןוא ,"ןשטנעמ; ַא רַאפ יו
 ַא רַאפ עקינייא םיא ןטלַאה ךָאנ םויה דע סָאװ ,טנעגילעטניא םעד טָא ,ךיז ןיא
 -ץטניא ןטריניפַאר םעד טָא וליפא -- שידִיי ףיוא ףוטַארעטיל רעד ןיא ןדמערפ
 ,טרָאװ םוצ יירפ ןעמוק טוָאלעג ,ןעז ןלעוו רַימ יװ ,ץרּפ טָאה ךיז ןיא לַאוטקעל
 קורדסיוא ןַא טכוזעג שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד ןיא רע טָאה וויטקניטסניא
 ,ךיא םענעגייא ןייז רַאפ יו ,סקלָאפ ןרַאפ ױזַא טינ

 -רעּפ סעצרּפ ןופ ןבייהנָא רַאפרעד ןעמ זומ ,ליטס סעצרפ וצ ןעמוק וצ ידכ
 קידנעיײטשרַאפ רָאנ ןייטשרַאפ ןעמ ןָאק חסונ סעלעדנעמ יװ ױזַא ,טייקכעלנעז
 ,דָיי סקלָאפ םעד

 םעד ןייגרעד קידנלעװ סָאװרַאפ ,םעט רעדנוזַאב ַא רָאג ןַארַאפ זיא'ס ןוא
 וצ ביל טָאה סָאװ ,רעדעי .אפוג ןצרּפ ןופ ןבײהנָא ןעמ זומ ליטס סעצרּפ ןופ דוס
 סיוועג טָאה ,סרעלעטשטפירש ענעדיײשרַאפ ןופ ןביירש רעגייטש םעד ןבלילגרַאפ
 םעד ןוא רעביירש ןימ ןייא ןשיווצ זיא םיקוליח ערעדנַא עלַא ץוח ַא זַא ,טקרעמַאב
 -ריירש רעד זיא םענייא ייב סָאװ ,דיישרעטנוא רעד ךיוא ךָאנ ןַארַאפ ןרעדנַא
 םוצ ,טכיילגרַאפ) טיא ןופ טייוו --- ערעדנַא ייב ,ןדייר ןופ ליטס םוצ טנעָאנ ליטס
 -ביירש סעצרפ .(וועינעגרוט ןוא יָאטסלָאט וועל ןופ ןביירש ןפוא םעד ,ליּפשיײב
 ידכ ,ןייז טינ ןָאק רעטנענ זַא ,ןדייר ןייז ןופ ליטס םוצ טנעָאנ ױזַא זיא ליטס
 ;טסַארטנַאק םעד ןעמענ לָאמ ַא רעדיוו רע זומ ,ןליפרעד סע לָאז רענעייל רעד
 עג ַא ןַארַאפ ןעלעדנעמ ייב ךיוא זיא סיוועג .םירפס רכומ עלעדנעמ -- ץרּפ
 (!טפַאשהבורק ַאזַא ָאטינ זיא ןעמעװ ייב) טפַאשהבורק שטסקינייװעניא עסיוו
 לָאז עדייז רעד זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנָאק רעבָא ,ןביירש ןוא ןדייר ןשיווצ
 -עג טָאה רע יוװ ,ױזַא טדערעג ןבָאה רעקרַאפ ןכעלגעט-גָאט ןכעלטנייוועג םעניא
 ,קידעכָאװ-טינ ױזַא ,טצעזעג-קידבשוימ ױזַא ,ןגיווועג ןוא ןטסָאמעג ױזַא ?ןבירש
 ;ןדיי עטוג ,לידבהל ,רעדָא ןפָאשיב רשפא ןדייר ,קידמיקוסּכ ,ךעלרעייפ ױזַא
 רכומ עלעדנעמ טביירש סע סָאװ קידנענעייל .ױזַא טינ ןדייר סמדו רשב עטושּפ
 ףיוא טינ ןבירשעג זיא סָאד זַא ,לָאמ שרעדנַא ןַא סיוא ךייא ךיז טכַאד ,םירפס
 טינ זיא ,טנַאה ןיא טלַאה ריא סָאװ ,סָאד זַא ןוא ,טעמרַאּפ ףיוא רָאנ ,ריּפַאּפ
 ,ךעלקינייארוא וצ ןדייר סעדייז-רעטלע ּוװ ,הליגמ א סעּפע רָאנ ,לכיב-השעמ ןייק
 טכַאד ,םיא קידנענעייל ?ןצרּפ קידנענעייל ,ליפעג ַאזַא ריא טָאה ,תורוד וצ תורוד
 עטקורדעגּפָא ןַא ,ענעבירשעגנָא ןַא סעּפע טנעייל ריא טינ זַא ,טרעקרַאפ ,ךייא ךיז
 רע ,טנעה יד טימ טכַאמ רע .קידנסעומש טושּפ םענייא טרעה ריא רָאנ ,ךַאז
 ראג רע טכירקרַאפ טָא ןוא ןגיוא יד םיא ןצילב סע ,ץַאל ןרַאפ ןָא ךייא טמענ
 טינ .טסעומש רע :טינ טכַארטַאב ,טינ טביײרשַאב ,טינ טלייצרעד ץרּפ ...טייז ַא ןָא
 ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעּפ ,רעדיל ,סעמַארד ,תוישעמ ,ןציקס ,ןלעװָאנ גנולמַאז ןייק
 שנייז ןופ ליפ רָאנ טינ, ...ןכערּפשעג גנולמַאז ַא -- רָאנ ,קרעװ סעצרפ ןענייז
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 רעירפ םיא ךרוד ןענייז תוישעמ ענייז ןופ לייט רעטיורג ַא ךיוא ,ןעלקיטרַא
 רימ ןוא .(229 'ז ,סעדער ןוא ןוירב) *ןרָאװעג ןבירשעג ךָאנרעד ןוא טלייצרַאפ
 -עג ליטס סעצרּפ ףיוא טָאה סע גנוקריוו עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןעז דלַאב ןלעוו

 ןענָאמרעד רָאנ ךיא ליוו לייוורעד ;ליטס-דייר םוצ ענייז טייקטנעָאנ יד טָא טָאה

 םעד ןופרעד ןכַאמ וצ ידכ ,טייקטנפָאנ רעקיזָאד רעד ןופ טקַאפ םצע םעד
 ץרּפ ןופ חסונ םעד ,זיא קירעהעג יװ ,ןייטשרַאפ ליוו סע רעוו זַא ,ריפסיוא
 ..הֹּפ לעבש ץרּפ טימ ןענעקַאב לסיב ַא שטָאכ ךיז זומ ,בתכבש

 ,אפוג ןצרּפ ןופ ןבייהנָא זומ ןעמ סָאװרַאפ ,ןַארַאפ ןענייז ןוויטָאמ יירד ,ןכבו
 ןוא רענײײמעגלַא ןַא רענייא ;ליטס ןייז ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד ןייטשרַאפ וצ ידכ

 ןייז טפַאש שטנעמ רעד :וייטָאמ רענײמעגלַא רעד (א .,ןוויטָאמ עלעיצעּפס ייווצ
 ליטס רעד :טייקכעלדנעטשרַאפבלעז ןייק טינ זיא סָאד) טרעקרַאפ טינ ןוא ליטס
 :ןויטָאמ ערעדנוזַאב יד .(ןשטנעמ םעד םיטרּפ ךס ַא ןיא *טפַאש, עלוש ַא ןופ
 ץוח ַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא עטשרע רעד טָאה ץרּפ (ב
 טסייה סָאד ,ליטס ןלעודיוװידניא םעד -- ?ןשיטסירָאלקלָאפ, ןטריזיּפיט םעד

 ץרּפ (ג :טעטילַאודיװידניא רענעגייא ןייז טימ ןדנוברַאפ טקעריד זיא סָאװ ,ַאזַא
 ,טדער רע יװ ,ױזַא טביירש

 יד ?ןפַאש ןוא ןבעל סעצרּפ ןופ םינמיס עטסנײמעגלַא יד ןענייז סָאװ (א)
 ,טײקשיטסַאלע יד ,םזימַאניד רעד ,רעגײטשיקיַאזָאמ רעד רעדָא טייקיברַאפליפ
 ,ןײלַא רע יוװ ױזַא ,זיא ליטס ןייז ,ליטס סעצרּפ ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא ץלַא סָאד

 ;שינָאקַאל יא ,קידװעדערַאב יא ;שיטסַאקרַאס-רעטיב יא ,לַאטנעמיטנעס-סיז יא
 -בַא קינייועניא ןוא ןסיורד ןופ טערקנָאק) ךיילגוצ טקַארטסבַא ןוא טערקנָאק
 :טעּפמיא םענעפָא רעדָא םענעגרָאברַאֿפ ַא טימ לופ ןוא --- ןסַאלעג ;(טקַארטס
 -סקלָאפ ;םיזמר טימ לופ ןוא -- קידריבסמ ;טנכערעגטיוא ןוא --- וויסלוּפמיא

 ןוא תוריתס ןיא ךייר ,ללכה ...שיטנעגילעטניא קידמכח'דימלת ןוא -- ךעלמיט
 רע זיא ןסיורד ןופ ךיוא -- קינייװעניא רָאנ טינ ןוא .ןרילָאק עכעלגעמ עלַא ןיא
 -ןדיײשרַאפ ַאזַא טינ טגָאמרַאפ רעביירש רעשידִיי ןייק ,קידנרילָאקליפ ןוא ךייר
 עיינ טקנעשעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טָאה רע ...ץרּפ יו רצוא-טרָאװ ןקיטרַא
 . טזומעג רע טָאה -- סעמעט עיינ ריא ןיא טריפעגניײרַא ,ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג
 רָאנ ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,ןעמונעג ייז טָאה רע ןוא ,רעטרעוװ עיינ ךיוא ןבָאה
 רעד טָאה רע ;שדוק-ןושל ןופ ,ןכַארּפש עשיװַאלס יד ןופ ,שטייד ןופ :טזָאלעג
 שידִיי סעצרּפ ןיא ..רעטרעוו-דמערפ רַאפ ןקערש וצ ךיז טרעהעגפיוא רעטשרע
 בלַאה ,שיסייר עניװָאלַאּפע ,ךעלטרעוו-ארמג טימ םיקוסּפ ןעניפעג ריא טעוװ
 ךָאנ רעטפָא רעבָא טעו ריא ;ןָאגרַאשז ,שירעמשטייט ,שטייט-ירבע ,"שטייד
 ןבעל ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ יד .שידִיי טרעטיילעג ןוא יושכ ַא םיא ייב ןעניפעג
 ןעגנופַאש עטספייר ןוא עטסעב ענייז ןיא .ןרעדנַא ןבענ סנייא תונכשב םיא ייב
 ןיא טּפיוהרעד) קרעוװ עקירעביא יד ןיא .זעטניס ַא ןרָאװעג ןעמעלַא ייז ןופ זיא
 ןוא עקיצנוק ַא רָאנ ,זעטניס ןייק ייז ןופ ןרָאװעג טינ זיא (עשיטסיצילבוּפ יד
 סעצרּפ ןיא ךיוא זיא ױזַא ,טעברַא-קִיַאזָאמ רעדעי ןיא יוװ ...קִיַאזָאמ עקיצנַאלג ַא
 רעבָא :עקידנּפור ןוא עליטש ,עקידנשטשילב ןוא ךעלדנייטש עסַאלב ןַארַאפ ליטס

 ךיז ריא טלעטש ,עצנַאג סָאד רָאנ ךָאד טכוז ריא ּוװ ,קִיַאזָאמ רעדעי וצ ךוּפיהל

 -עגּפָא יו ױזַא ןענייז ייז .ךעלדנייטש עקיצנייא ףיוא ךיוא ּפָא ליטס סעצרּפ ןיא
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 ,דליב ןופ גנונעכייצ רעד ןיא ןייז וצ ףרַאד סע יװ טסַאפעגנייא טינ ןוא טרעדנוז
 עכַאפנייא יד ןשיווצ ,,,לַאירעטַאמ ןלעדייא ןַא רעייז ןופ ייז ןענייז רעבָא רַאפרעד
 ןלעטשוצנײרַא ךיז רע טניגרַאפ שימעג-ליטס ןייז ןופ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש

 ..ןטנַאילירב ןוא ןטנעמיד ,לרעּפ

 "קידרעגיטשליפ, ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז יוװװ ,רָאנ טינ זיא ליטס סעצרּפ
 -- ןפַאש ןוא ןבעל ץנַאג ןייז יוװ יױוַא טקנוּפ --- ךיוא זיא רע ,טנוב-קידנרירעמיש
 ןיא סָאד) סעלעדנעמ טימ ליטס סעצרּפ לָאמ ַא רעדיװ טכיילגרַאפ .שימַאניד

 טסייה סָאװ ,ןעז ריא טעוװ ,(ןבעג רָאנ ןָאק סָאװ ,ךיילגרַאפ רעטסרַאבטכורפ רעד
 ,טכעלגעוואבמוא טעּפע ןַארַאפ זיא חסונ סעלעדנעמ ןיא .םזימַאניד-ליטס סעצרּפ

 טינ ,עיצַאזיליטס עשידִיי ןבעגעג ךעלטנגייא זדנוא טָאה עלעדנעמ .סטרעווילגרַאפ
 רעייז ףיוא ךַארּפש עשידִיי יד ןביוהעגפיוא טָאה עלעדנעמ .ליטס ןשידַיי ןייק
 ,רערעדנַא ןַא ןיא רָאג יו ױזַא ןגָארטעגרעביא רעבָא יז טָאה רע ,הגרדמ רעכיוה ַא
 ןופ טדײשעגּפָא ןרָאװעג ,לוח ןופ שדוק יוװ ,זיא יז ןוא ,ערעפס ,רעקידתבש ַא
 ,לַאװק-סקלָאפ םוצ טנעָאנ רעייז טייטש עלעדנעמ .טיײקימורַא רעכעלגעט-גָאט רעד

 ,ןעקנירט טינ זדנוא טזָאל רע .לַאװק ןקיליײה םעד ייב ןהכ ַא יו ,טייטש רע רעבָא
 ,םענורב ןקידעבעל ןשירפ םענופ ,טסולג ץראה רעזדנוא לפיוו ,ךיז ןעקנירטנָא
 רעביא טייז ןוא טייז רע ,םילכ עטרשכעג ,ערשכ ענייז ןיא טסיג ןוא טּפעש רע
 רע טעמתחרַאפ ףוס םוצ .,.טריליטסעד ,טרעטיילעג ,ןייר ןייז לָאז סע ,לָאמ ןביז
 זיא סעלעדנעמ ץַאז רעדיווטעי ,ָאי ..לּפמעטש ןייז ףױרַא םעד ףיוא טגייל ,סע
 ןופ טנּפָארט תויח טימ טשירפעגּפָא רע טָאה שיערבעה .עבמָאלּפ ַא טימ יװ ױזַא
 רעד טימ ןוא טייקידובכב רעד טימ טלַארטשַאב שידִיי רֶע טָאה רַאפרעד ,שידִיי
 םורַא םַאצ ַא טלעטשעג טָאה עלעדנעמ ...שדוק-ןושל ןופ טייקידסוחי רעקרַאטש

 זיא ..סיפ יד טימ ןרָאװעג ןטָארטעג זיא סָאװ ,שידִיי ןופ דלעפ םענעּפָא םעד
 טָאה ףעמַאצ ןייק טינ ףוַאד ךיא ,גנע זיא רימ :טגָאזעג טָאה ןוא ץרּפ סױרַא
 קידנריוי לָאז :סעפעג סָאד טנפעעג ,לּפמעטש ןטימ עבמָאלּפ יד ןסירעגּפָארַא רע

 !קנַארטעג רעשירפ ,רעגנוי רעד טָא דנאר ןרעביא ןסיג ךיז קידנעמיוש ןוא

 ױזַא רע טָאה ,שידִיי ןיא ליטס ןשיסַאלק ַא ןבעג ,עדייז ,זדנוא טסליוװ וד ---
 וצ רימ ןעמוק יװ ןָא טשרע ךָאד ןבייה רימ רעבָא .ןעלעדנעמ וצ טגָאזעג .יוו
 | ?קיסַאלק

 יװ ױזַא יז טָאה רע ,?טַאטש טנרעלעג? ךַארּפש רעשידִיי רעד טָאה עלעדנעמ
 -עדרא ,ןטיה זומ ןעמ ,דניק ןיימ ,ץרא ךרד; :טנָאזעג ןוא טנַאה ןרַאפ ןעמונעג
 -- ןוא ,טפול רעמ סָאװ ,טפול ,טייהיירפ, :עירשעג טָאה ץרּפ ."םיללכ ,גנונ

 ריא טָאה עלעדנעמ סָאװ ,העונצ עגנוי יד ןוא *!טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג טינ
 טימ זיא ,ךעלעּפעצ ערשכ ,עמורפ ןכַאמ ןוא ןעמעקרַאפ ךיז ןסייהעג סָאװ רָאנ
 -- ןגער רעטנוא ,ןוז רעטנוא ,דלעפ ןפיוא ,סַאג ןפיוא סױרַא רָאה ענעזָאלעצ
 ' | ,!ןסקַאװ;

 ןיא יװ ,טסקַאװ יז רעבָא ,ךַארּפש עשידִיי יד טסקַאו ןעלעדנעמ ייב ךיוא
 טָאה ץרּפ .למיה ןעיירפ ןרעטנוא יז טילב ןצרּפ ייב .זָאלג רעטנוא ,טקעּפס ַא

 טקעדַאב טינ יבַא -- ןשטייננקעצ לטעלב ַא ךיז טעװ רעמָאט ,טינ ארומ ןייק
 !ןדנובעג ןייז טינ יבַא ,לטייה םענירג ַא טימ ןייז

 ַא רָאנ ,"רעקיסַאלקא ןייק ןעוװעג טינ זיא ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןיא ץרּפ
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 ,ןעלעדנעמ ייב יו ,רעשיסַאלק ןייק טינ ליטס ןייז ךיוא זיא -- ?רעקיטנַאמָאר;

 | ,רעשיטנַאמָאר ַא רָאנ

 רעבָא ,ליטס רעשיטנַאמָאר רעד זיא סע סָאװ ,ןרעלקרעד וצ רעווש זיא סע

 ןייק טינ טָאה רע ףדנובעג טינ זיא רע :טינ זיא רע סָאװ ,ןגָאז וצ טכייל זיא סע

 עטלַא ןופ ,ןרעטסומ עטרעווילגרַאפ ןייק ןופ טינ סייו רע ,סעיצידַארט עטסעפ

 -נעמ ןופ קידנעייגרעביא ..,ייױפ שיטסיכרַאנַא זיא רע ,םיקסוּפ עטלַא ןוא םיקוסּפ

 ,טייהיירפ וצ טייקנדנובעג ןופ רעביא ריא טייג ,סעצרּפ וצ ליטס סעלעד

 ןופ טכַאמעג טָאה רע ,ךַארּפש רעטדערעג רעד ייב ןנילבעג טינ ויא ץרפ

 טָא ,םיוצ םעד ריא ןופ ןסירעגּפָארַא רעבָא טָאה רע ,ילכ עשירַארעטיל ַא ריא

 רַאפ יז קידנכַאמ ,ןָאטעגנָא ריא ףיוא טָאה עלעדנעמ סָאװ ,םיוצ םענרעבליז םעד

 -ַארעטיל ַא ןוא ךַארּפש-ךוב ַא ןשיוצ דיישרעטנוא ןַא ָאד זיא סע .ךַארּפש-ךוב ַא

 ילב ַא ,סטלּפמעטשעג ,סטקידנערַאפ סעּפע זיא סָאד -- ךַארּפש-ךוב א .ןושל ןשיר

 ,ךיז ןעלקיוורעדנַאנופ ןייא ןיא ,ןרעוװ ןייא ןיא טלַאה ךַארּפש עשירַארעטיל ַא .םלש

 -רעדנַאנופ ןופ ןרעוו ןופ טפַארק יד טקנעשעג ךַארּפש רעשידִיי רעד טָאה ץרּפ

 ללכב ךַארּפש ןיא ןעז וצ הטונ ןעוועג ערעדנַא עלַא יו רעמ זיא רע .ךיז ןעלקיוו

 ןטרעווילגרַאפ ןייק טינ ,סעצָארּפ ןכעלרעהפיואמוא ןַא טרפב שידִיי ןיא ןוא

 ןוא ךַארּפשקלַאפ זַא ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא רע טָאה טסיזמוא טינ .טקַאפ

 םעד ןוא ןייא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא תוגרדמ ייווצ ןייז ןענָאק ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ

 ןָאק ,ךַארּפשקלָאפ ַא ךָאנ לייורעד זיא סָאװ ,שידִיי זַא ןוא ,ןושל ןקיבלעז

 רע .ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ זיב ךיז ןבייהרעד ,ןסקַאוװסיוא

 ריא ןיא סָאװ ,רוטלוק יד יװ רעמ ןייז טינ ןָאק ךַארּפש יד זַא ,טסוװעג טָאה

 רעדָא טסקַאװ ךַאוּפש יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא םיא .ןסקַאװעגסיױא יז זיא טפול

 /  רוטלוק רעצנַאג רעד טימ םענייאניא טקלעוו

 ןייז ,סקוװ רענעגייא ןייז ןעוועג שידִיי ןייז ןופ סקּוװ רעד ךיוא זיא ױזַא ןוא

 ,טגָאמרַאט ןילַא טָאה רע סָאװ ,טעטיציטסַאלע עקיבלעז יד טגָאמרַאפ ןושל

 טלָאװ ,עבטה תודלות ןייז שידִיי ףיֹוא ןביירש ןלעוװ טלָאװ עלעדנעמ ןעוו

 רעדָא עלעשטנעמ םעניילק םענופ ךַארּפש רעד טימ ןיײגַאב ךיז טנַאקעג טינ רע

 ןעוו ,שידִיי ןימ םעיינ ַא ןטכַאױטוצ טזומעג טלָאװ רע ןעמורק םעד עקשיפ

 טָאה רע ,טפרַאדעג טינ סע טָאה ץרּפ ,טקַאזקע ךעלטפַאשנסיװ ןייז ןלעװ לָאז רע

 ןבירשעג טָאה רע .ןגָאז ץלַא ןָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא ,שידִיי .ַא ןבירשעג הליחתכל

 ,ןיילק ,לָאמש רָאג יז זיא גולפ ןיא ,ךַארּפש רענעטסַאלימוג ןימ ַא סעּפע ףיוא

 ,גגנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא רעדנַאנופ ךיז יז טיצ ,ףרַאד ןעמ זַא רעבָא

 ןייק ,קיטסַאה וצ טינ רָאנ) טסולג ץרַאה רעייא לפיוו ,ןּפָאטש ריא ןיא טנָאק ריא

 .(ןרעוו טינ ןלָאז רעכעל
 עלעדנעמ ,רעקיטרַאפ ַא ןעוועג ןָא בייהנָא ןופ זיא ליטס רעשידִיי סעלעדנעמ

 טינ ןעוועג זיא סָאד ,טפיילשעג ,טרעטיילעג ,טקינירעג ךָאנ םיא רעטעּפש טָאה

 זיא ןצרּפ ייב ,ליטס ןופ גנוריויטלוק ַא ,גנויצרעד ַא רָאנ ,גנולקיװטנַא ןייק

 ץלַא ןטייקבעלגעמ ןקעלּפטנַא ךיז ןגעלפ ןייווכעלסיב .גנולקיװטנַא ןַא ןעוועג

 ,ליטס ןייז ןיא ןגרָאברַאפ קינייוװעניא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עייג

 טיירב רעייז זיא -- קסנאצבאק ןיא לארשי תסנכ יד -- עמעט סעלעדנעמ

 ןייא ץלַא סע זיא ךָאד ,םורַא רעטיירב ץלַא רעטייוו סָאװ יז טמענ עלעדנעמ ןוא
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 -רַאפמוא טעמכ ךיוא ןעלעדנעמ ייב זיא םערָאפ יד ןוא ,עמעט עקיבלעז יד ןוא
 ןיא ןטלַאהעג טָאה ץרּפ ןטייב טפרַאדעג טינ ליטס ןייז רע טָאה ;ךעלרעדנע
 זיא ןכַאז עכַאפנייא ןופ .ןעמרָאפ עיינ ךיוא אליממ ןוא סעמעט עיינ ןכוז ןייא
 וצ -- ןשטנעמ עקידעכָאװ ןופ ,עטלקיװרַאפ רעמ ץלַא וצ ןעגנַאגעגרעביא רע
 ייווצ ןשיווצ , וצ "בוטשרעלעק, ןופ ,"עקידהריתי-המשנ ,עקידבוט-םוי קידתבש;
 סעצרּפ :"טייק רענעדלָאג, רעד ןופ ןהמלש 'ר וצ "?גייווש עצנָאב; ןופ ,"גרעב
 עיינ ץלַא ,ןטייקועפ עיינ ןוא עיינ ץלַא ןזײװסױרַא רעבירעד טזומעג טָאה ליטס
 "המשנ רעמוטשג רעד וצ יא ןסַאּפוצ טזומעג ךיז טָאה רע .ןצנעטָאּפ עיינ ןוא
 יא ;דמלמ ןנחוי ַא ןופ טייקידװעדערַאב רעד וצ יא ,רעגערטױעסַאװ ןנחוי ַא ןופ
 דייר סָאמ ןיינ יד וצ יא ,םיקידצ ןוא םילבוקמ ןופ םיזמר עלעדייא עצרוק יד וצ
 סָאד ..ןעמזירָאפַא וצ יא ,סעיצַאזירַאלוּפָאּפ וצ יא ;סענעדִיי ןוא ןדִיי עטושּפ ןופ
 סעצרּפ ןופ טעטיציטסַאלע רעד .םזימַאניד םעד קנַאדַא רָאנ ןעוועג ךעלגעמ זיא
 רעד ןיא יװ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,םעד קנַאדַא רָאנ ,ליטס
 ..טלעוו רעמ ,טפול רעמ ,טכיל רעמ טכַארבעגנײרַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי

 ;שידִיי ןופ טייקטלעטשעג יד ,םערָאּפ עשידִיי יד טקעלּפטנַא טָאה עלעדנעמ
 עלעדנעמ ..טייקכעלגעװַאב ןייז ,ךות ןכעלשטנעמ ןייז ןזיוועג זדנוא טָאה ץרּפ
 שידיי זַא ,ןזיוורעד טָאה ץרּפ ;ךַארּפשקלַאפ רעזדנוא זיא שידִיי זַא ,ןזיוועג טָאה
 שידָי ןופ טָאה עלעדנעמ .עיצנעגילעטניא רעזדנוא ןופ ךַארּפש יד ןרעוו ןָאק
 ,ךַארּפש-רוטלוק ַא ןרעוו ןפלָאהעג ריא טָאה ץרּפ ,ךַארּפש עטריוויטלוק ַא טכַאמעג
 "טסנוק ַא ןרָאװעג סע זיא ןצרּפ ייב ,קרעוו-טסנוק ַא שידִיי זיא ןעלעדנעמ ייב
 -פמַאק --- ץרּפ ,קיעפ-טסנוק טכַאמעג ךַארּפש רעזדנוא טָאה עלעדנעמ .רעוועג
 .קִיעפ

 ןבייה ,יז ןצונַאב סָאװ ,ןסַאמ עטיירב יד ןעוו ,ךַארּפש ַא טרעוװ ,קיעפפמַאק
 יד טָאה ץרּפ .עיצנעגילעטניא ןַא ךיז וצ ןעיצוצ ןוא ךיז ןופ ןבעגוצסיורַא ןָא
 ןפלָאהעג ריא טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד קיעפפמַאק טכַאמעג ךַארּפש עשידִיי
 ריא וצ עיצנעגילעטניא יד ןגױצעגנײרַא .עיצנעגילעטניא יד טָא ךיז וצ ןעיצוצ
 ןגיױצעגנײרַא יז טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד רע טָאה ערעפס רעקיטסייג ריא ןיא
 ,רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע .ןבעל ןקיטסיײג ןימ ןרעכעה ןופ זיירק םעד ןיא
 ,ךַארּפש-ץנעגילעטניא ןַא ףיוא יוװ שידִיי ףיוא ןביירש ןענוגרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 .ךַארּפשקלָאפ רעמערָא ןַא ףיוא יו טינ

 -סקלָאפ ַא יװ טינ ןטָארטעגסױרַא ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ זיא ץרּפ (ב)
 ןבָאה ןטנעגילעטניא רעביירש .טנעגילעטניא ןַא -- רעביירש ַא יו רָאנ ,רעביירש
 רעשידִיי רעד וצ ןעמוק טגעלפ ייז ןופ רעדעי רָאנ ,ןצרּפ זיב ךיוא טגָאמרַאפ רימ
 ,טנעיצאפ ַא וצ טמוק רע ןעוו ,רָאטקָאד ַא .הלוח ַא וצ רָאטקָאד ַא יוװ רוטַארעטיל
 ןיא ,ךַאז ַא יװ ,סױרַא יז .טזייװ רע רעבָא ,טייקטנרעלעג ןייז סױרַא טזייוו
 םענעגייא ןייז ןופ עיצקנופ עכעלריטַאנ ַא יו טינ ,ךיז ןקיטיינ ערעדנַא רעכלעוו
 ןגיא ןייז טבעלעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טָאה ץרּפ .ןבעל ןקיטסייג
 - .ןבעל קיטסייג

 ךיוא ,רעבעג-הצע ןַא ןוא רעפָארטש ַא ןוא רערעל ַא ןעוועג זיא רע ךיוא
 ןעמ ןוא םלוע ןטימ טלענק ןעמ ּוװ ,רדח ַא ןעוועג רוטַארעטיל יד זיא םיא רַאפ
 םיא רַאפ ןעוועג זיא יז רעבָא ,ארמג טַאלב ַא רעדָא תיב ףלא םיא טימ טנרעל
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 ןײלַא ךיז טיג ןעמ ןוא תודדובתה טעװַארּפ ןעמ ּוװ ,דחוימ-רדח ַא ךיוא ךיילגוצ
 רע :רענעייל ןשידִיי םעד ןבעגעג תוצע רָאנ טינ טָאד ץרּפ ...ןובשחו ןיד ַא ּפָא
 ;דניירפ ַא טימ יו ,םיא טימ טלייטעג ךיז טָאה רע .ןבעגעג ןײילַא ךיז םיא טָאה
 רע .םענ -- ריד רע טלעפעג ,םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ,ךיא בָאה סָאד טָא
 רעביירש ַא ןוא םיזימלת ענייז רערעל ַא סָאװ ,סָאד וליפא טיױרטעגנָא םיא טָאה
 ,ץלַא ..תוקפס ענייז -- טיורטעג טינ לָאמ ןייק טָאה סרענעייל ענייז ליכשמ ַא

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ סנגייא סָאד ןרָאװעג זיא ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ
 זיא ,טיגרענע עלעוטקעלעטניא טגָאמרַאפ רֶע טָאה ץלַא רַאפ רעירפ יו ױזַא ןוא
 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא חוכ רעטנענַאמיא ןַא ןרָאװעג עיגרענע עקיזָאד יד
 ,ןייא טצירּפש ןעמ סָאװ ,סנּפָארט-לייה ןימ ַא סעּפע ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה יז
 עטנוזעג סָאד ,טולב סָאד ןרָאװעג זיא יז ,רעּפרעק ןכַאװש ַא ןיא ,האופר ַא יו
 ,רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ ןרעדָא יד ןיא טניר סָאװ ,טולב

 זיא יז סָאװ ,רַאפרעד סױרַא ךיז טזייו עיגרענע עדיווטעי יװ ,עקיטסייג

 ןעמ ףרַאד אמתסמ ,ןַארַאפ זיא יז זַא .יז ףרַאד ןעמ סָאװ ,רַאפרעד טינ ,ןַארַאפ

 טייקשיטנעגילעטניא :תוישק ןייק טינ ןעמ טגערפ סעצָארּפ ןשינַאגרָא ןַא ףיוא .יז

 .ךַאז עשינַאגרָא ןַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג ,ןצרּפ קנַאדַא ,זיא

 ,ןסַאּפ סָאװ ,ענױזַא ףיוא ןעמרָאפ עשירַארעטיל יד ןוא סעמעט יד טינ טלייט ץרּפ

 טכוז רע :שידִיי ףיוא רוטַארעטיל רעד רַאפ טינ ןסַאּפ סָאװ ,ענױזַא ףיוא ןוא

 -רַאפ ץלַא טינ ןָאק רעכלעוו ,רענעייל ַא רַאפ זייּפש עטכייל עלעיצעּפס ןייק טינ
 גוט ,טנעגילעטניא ןשידִיי םעד ,םיא רַאפ גוט סָאװ ,ץלַא זַא ,טלַאה רע .ןעייד
 ןצרַאה ןיא םיא ייב ךיז טבעוו ןוא טבעל סָאװ ,ץלַא זַא !רענעיײל ןשידַיי ןרַאפ

 טינ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךיוא קורדסיוא ןַא ןעניפעג זומ ,חומ ןיא

 -ָארּפ רעקיטסייג רעד ןעניד זומ יז .םיא רַאפ יז רָאנ ,ןפַאשַאב ריא רַאפ זיא רע

 ,רוטלוק ןופ קורדסיוא ןַא ןייז זומ יז .ךיורבעג ןקיטסייג םעד רָאנ טינ ,עיצקוד

 -ניא רעשידִיי רעד ןופ טייק רעד ןיא גניר ַא ...יירעגערט-רוטלוק ןופ רָאנ טינ

 טָאה סָאד ןוא .טרָאוװו ןשידִיי םעד ןופ טכַאמעג ץרּפ טָאה סָאד טָא -- עיצנעגילעט

 -ידנעמירקכָאנ ,רעטכַאמעג רעד טינ ןיוש זיא רע .ליטס ןייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז

 רעד ףיוא טביירש סָאװ ,טנעגילעטניא םענופ ליטס ױעקידנסַאּפוצ ךיז ןוא רעק

 -ילעטניא ןופ ליטס רעכעלריטַאנ רעד זיא סָאד ,ןיינ .קלָאפ ןטסָארּפ ןופ ךַארּפש
 ,טנעגילעטניא םענופ ,ךַארּפש ענעגייא ןייז ןרָאװעג זיא ךַארּפשקלָאפ יד סָאװ ,טנעג

 ןעוועג ןטלָאװ סרענעייל ענייז ךיילג ,ױזַא ךַארּפשקלָאפ רעד ףיוא טביירש סָאװ

 םענייא ןיא .,דַארג ןייז ןופ ןשטנעמ רָאנ ,םע-ןומה טינ ,ןשטנעמ-סקלָאפ טינ

 -ייל ענייז ןגעוו ץרּפ טביירש ,ךעלטעלב-בוט-חוי יד ןיא ןענָאטעילעּפ ענייז ןופ

 עטיוט טימ ךימ ךָאד טליש ןעמ ,םע-ןומה ,'ןעגנוי עבָארג' ךָאד טייז ריא, :סרענע

 ,םורַא ךימ ךָאד טגָאי ןעמ --- רדח ןופ סיוא לָאמַא ךייא גָאז ךיא סָאװרַאפ ,תוללק

 ןוא -- (ג .ש -- וויסרוק ןיימ) שטנעמ טימ יו ,ךייא טימ דייר ךיא סָאװרַאפ

 רעשידַיי רעד ןיא ןָאטעגפיוא טָאה ץרּפ סָאװ ,סיינ סָאד עקַאט ןעוועג זיא סָאד טָא

 ןעמונעג טָאה רע -- :ליטס ןשידִיי םעד ןיא ץלַא יװ רעִירפ ןוא רוטַארעטיל

 יז וצ ןדייר ןעמונעג טָאה רע .סשטנעמ טימ יװ ,רענעייל עשידִיי יד טימ ןדייר

 סָאװ ,סרענעייל וצ יו רָאנ ,ןזָאלּפָארַא ךיז זומ רע עכלעוו וצ ,ענױזַא וצ יוו טינ

 רָאנ ,רעייז ףיוא טינ ייז טימ טדערעג טָאה רע .ךיז וצ ןבייהפיוא ייז ליוו רע
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 ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ ,טסּוװעג טינ טָאה ךַארּפש ןייז ןוא --- ךַארּפש ןייז ףיוא
 .ןצענערג םוש ןייק

 ,שידִיי ןייז רַאפ לַאירעטַאמ ןעמונעג טָאה ץרּפ זַא ,טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ
 ,שיערבעה ןופ ןוא ןכַארּפש עדמערפ ןופ :עמענ טזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ ּוװ
 רַאפ ארומ ןייק טינ טָאה רע .רעטלַא רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ
 סונעוו :קרעו עגייז ןופ ךעלּפעק יד ןיא ,ןעמענ יד ןיא וליפא רעטרעװ עדמערפ
 -ארמג א ,קוספ א ןעניז ןפיוא םיא טמוק רעמָאט ..טסימיסעפ לקנעי ,תימלוש ןוא

 טעװ רענעייל רעטסָארּפ רעד ..לטרעוו-ארמג ַא ,קוסּפ ַא רע טגנערב ,לטדעוו
 -סיוא םוצ ןעמוק טעװ קנַאדעג רעד יבַא !ןייטשרַאפ טינ רע טעװ ?ןײטשרַאפ טינ
 ,ןטפוד ןרעהפיוא םולב יד לָאז ...טכעד עמָאנָאטױא ענייז טָאה קנַאדעג רעד .קורד
 ;רע טבעל ,ןריובעג טרעוװ רע זַא ,קנַאדעג ַא ?טגײלרַאפ זָאנ יד זיא ךייא ייב לייוו
 "מוא ןביילב טנייה רע טעוװ ,ןרעדנַא ןַא ןצונ רע טעװ ,ןצונ טינ םעד רע טעוו
 ,ןטײקּכעלגעמ-קורדסיױא עלַא ןוא ...ןייטשרַאפ ןגרָאמ םיא ןעמ טעוװ ,ןענַאטשרַאפ
 ,טצונעגסיוא ץרּפ טָאה ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןייז טלָאמעג רָאנ ןענָאק סָאװ
 .עיגרענע רעקיטסייג ןייז רַאפ ,המשנ ןייז רַאפ שובל א ,ןוקית ַא ןעניפעג וצ ידכ
 ןייז ייז ןופ ןגיוצעג טָאה ץרּפ סָאװ ,רוטלוק-טלעוו ןוא רעשידַיי ןופ ןלַאווק עלַא
 | ,ךַארּפש ןייז ןרענ סָאװ ,ןלַאװק ןרָאװעג ןענייז ,הנויח שקיטסייג

 טָאה יז .רָאלקלָאפ םוצ טעילוטעג ךיז רוטַארעטיל עשידִיי יד טָאה ןצרּפ זיב

 ,ןבעל-סקלָאפ ןוויטימירּפ ןכַאפניײא םענופ ךיז ןרעטייוורעד וצ ליפוצ טַאהעג ארומ

 ןייק ריא ןופ טכַאמעג טינ ןּבָאה סָאװ ,יד ייב טָאה ךַאוּפש עשידִיי יד ךיוא ןוא
 עלעדנעמ .ליומ-סקלָאפ ןופ טּפיוהרעד תויח ריא ןגיוזעג -- ,שירעמשטייט ןדליוו
 -עטיל יד רָאנ רעבָא ,רוטַארעטיל ערעטלע יד ךיוא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה
 עלעדנעמ .רעמ טינ ,(המודכו תוניחת ,שמוח-שטייט) קלָאפ ןטסָארּפ םענופ רוטַאר

 יד טָאה רע םגה ,טיפַארגָאנטע ןוא רָאלקלָאפ ןיא טקנוטעגנייא ץלַא ךָאנ זיא

 .סָאד רָאנ טינ .ץרּפ זיא שרעדנַא .טלדייארַאֿפ ןוא טפיטרַאפ ױזַא ןכַאז עדייב
 .רעביא עטסקינייװעניא עפיט יד ךיוא -- ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןבעל עכַאפנייא

 םעניא טבעל סָאװ ,הרוסמ יד רָאנ טינ ,עיצנעגילעטניא רעד ןופ ןשינעבעל

 טָאה רוטלוק רעשידִיי רעטלַא רעצנַאג רעד ןֹופ השורי יד ךיוא .ליֹומ סקלָאפ

 ַא רַאפ טכַאמעג שידִיי ןייז ךיוא טָאה סָאד ,ןפַאש ןייז ןופ טפול יד טליפעגנָא
 םעד ןופ ןבערטש ןוא ןבעל סָאד רָאנ טינ ּפָא ךיז ןיא טלגיּפש סָאװ ,ךַארּפש

 ןקירָאיטנזױט ַא ןופ ןשינעטיירב ןוא ןשינעפיט עלַא ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ-סקלָאפ
 סעצרּפ ןיא ךיוא סיוועג ךיז טריּפש ךַארּפש רעד ןֹופ טייקגנוי יד ...ןבעל-טסייג |

 יד טָא טרענ סָאװ ןבעל סָאד זַא ,רימ ןליפ טימרעד םענייאניא רעבָא ,שידִיי
 סעצרּפ ןופ טײקשיטסַאלע יד .קלָאפ ןטלַא ןַא ןופ ןבעל סָאד זיא ,ךַארּפש עגנוי

 רעד ןיא רָאנ טינ ,ףיט רעד ןיא ןעיצ ךיז טזָאל רע סָאװ ,םעד ןיא טגיל שידִיי
 ..טייהגעגנאגרַאֿפ טימ לופ זיא סע סָאװ ,רַאפרעד קיעפטפנוקוצ זיא סע :טיירב

 רעד ןיא ןטכָאלפעגנייא ךיז טָאה שידִיי סעצרּפ זַא ,זיא הרוש שטשרעטנוא יד

 ,ךַארּפש א ןרָאװעג זיא ,ןפַאש-רוטלוק ןשידִיי ןשירָאטסיה ןצנַאג םענופ טייק

 םענופ ןוא ןטכענ םענופ רָאנ טינ ,טכענרעיא םענופ הקיני ריא טיצ סָאװ

 ץרּפ ..ןטכיש-סקלאפ "עקירעדינ, יד ןופ רָאנ טינ ןוא עטשרעביוא יד ןופ ,טנייה

 ןביוהעגפיוא יז רע טָאה אליממ ,ןיילַא ךיז וצ ךַארּפש עשידִיי יד ןביוהרעד טָאה
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 רימ יװ ,עירָאעט רעד ןיא ,ךַאוּפש-ץנעגילעטניא ןַא ןופ הגרדמ רעד וצ זיב

 ,שידיי ףיא טקוקעג ,עלָא יװ ױזַא טקנוּפ ,בײהנָא ןיא ץרּפ ךיוא טָאה ,ןסייוו

 רעד ןיא .עירָאעט ןעװעג זיא סָאד רעבָא .םע-ןומה ןופ ךַארּפש רעד ףיוא יו

 סָאד ךיילג ױזַא שידִיי ףיוא ןבירשעג טלָאמעד ןיוש ץרּפ טָאה טייקכעלקריוו

 ןטכיש ןוא ןסַאלק ענייז עלַא ןופ ,קלָאפ ןצנַאג ןופ ךַארּפש יד ןעװעג טלָאװ

 רעציווָאנרעשט רעד ףיוא .טכיררַאפ ךיוא עירָאעט יד ,בגא ,רע טָאה רעטעּפש

 םעד זַא ,ץלַא ךָאנ טלַאה רע ,ךַארּפשקלָאפ ןָא שידִיי ךָאנ רע טפור ץנערעפנָאק

 רע רעבָא ןענידרַאפ טשרע שידַיי ףרַאד ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ לטיט םענעביוהעג

 טרעוװ ןלַאנָאיצַאנ-לערוטלוק ןוא -שיטילָאּפ םעד ךיוה רעייז טלָאמעד ןיוש טצַאש

 עדער רעשירָאטסיה ןייז ןיא רע טגָאז ,קלָאפ שידִיי ַא ןענייז רימ; :שידִיי ןופ

 ,ךַארּפש רעזדנוא זיא שידִיי ןוא --- ,ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט יד ןענעפע םייב

 רעטיג"רוטלוק ערעזדנוא ןוא ןבעלכרוד ךיז רימ ןליוװ ךַארּפש רעזדנוא ןיא ןוא

 רעודנוא ,ןעלמַאז רצוא רעזדנוא רימ ןליוװ ךַארּפש רעד ןיא ןוא; ,*ןפַאשַאב

 ןקינייארַאפ ךיז לערוטלוק ןוא ,ןקעװ רעטייו המשנ רעזדנוא ,ןפַאשַאב רוטלוק

 זיא גַאלשרָאפ רעטסקיטכיװ ןייז ןוא ,"ןטייצ עלַא ןיא ןוא רעקלעפ עלַא ןשיווצ

 -ןדלָאג רעזדנוא ןופ רעטיג-רוטלוק עכעלקריוו עלַא ןופ גנוצעזרעכיא יד, :ןעוועג

 .."לביב רעד ןופ טּפיוהרעביא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעיידפ

 -- טקנוּפ"גנַאגסױא רעזדנוא וצ קירוצ ןעמוקעג רימ ןענייז ןפוא םעד ףיוא .

 -נַאגעגרעביא ליטס סעצרּפ וצ זיא ךיא סעצרּפ ןופ .טייקכעלנעזרעּפ סעצרּפ וצ

 עשינַאגרָא יד ,טײקשיטסַאלע יד ,טײקכעלגעװַאב יד ,טייקיברַאפליפ יד ןעג

 ןײלַא סָאד רָאנ טינ רעבָא ,עיצידַארט-רוטלוק עלופ יד ןוא טייקשיטנעגילעטניא

 ןצנַאג סעצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןכירטש-טּפיוה יירד יד ןופ

 ןבָאה -- םזיציטע םעד ןֹוא םזיטנַאמָאר םעד ,םזילַאוטקעלעטניא םעד -- ןפַאש

 ַאוטקעלעטניא םעד :ןכַאז ייווצ עטשרע יד רָאנ טַאהעג ןעניז ןיא רעהַא זיב רימ

 סעצרּפ יװ ,זיא ליטס סעצרּפ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .םזיטנַאמָאר טעד ןוא םזיל

 "עטניא רעד .שיטסילַאוטקעלעטניא ןוא (שיסַאלק וצ ךוּפיהל) שיטנַאמָאר ,ןפַאש

 -גיא רעכיוה רעד ןיא רָאנ טינ סיוא ךיז טקירד ליטס סעצרּפ ןופ םזילַאוטקעל

 -עטניא רעד ןיא רָאנ טינ ןוא ,םיא רעטניה ךיז טליפ סָאװ ,רוטלוק רעלעוטקעלעט

 םצע םעד ןיא ;טיובעגפיוא זיא רע ןכלעוו ןופ ,לַאירעטַאמ םענופ טייקשיטנעגיל

 ןיא ןוא ץַאז ןקיצנייא םענופ עיצקורטסנָאק רעד ןיא ,ליטס סעצרּפ ןופ יובעג

 ַא ןקרעמַאב רענעייל רעמַאזקרעמפיוא רעד טעװ ןצַאז יד ןופ גנודניברַאפ רעד

 יײןעקנעד ןופ טיײקטריניפַאר עסיוועג ַא ,טײקטציּפשרַאפ ןוא טייקידלכש עסיוועג

 -ָאפַא יד ךיוא טָאה ליטס סעצרּפ ןיא םזילַאוטקעלעטניא םוצ תוכייש עטנעָאנ ַא)

 טליפ רעבָא ליטס ןייז ןיא ,(טפָא ױזַא ןצרּפ ייב ךיז טנגעגַאב עכלעוו ,טייקשיטסיר

 ײפַאש ןייז ןופ דוסי רעטירד רעד טָא -- סעצרּפ רוטַאנ עשיטע יד ךיוא ךיז

 סָאד זיא םיא ייב רקיע רעד סָאװ ,סָאד ךיז טמענ רוטַאנ רעשיטע ןייז ןופ

 ןייז ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טָאה סָאד ןוא .עלעמרָאּפ סָאד טינ ,עכעלטלַאהניא

 ןייז ןופ טקַאפ םצע םעניא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה גנוקריוו עקיזָאד יד .שידִיי

 ןבעגּפָא ןייז ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ רעמ ץלַא ךיז ןרעטייוורעד

 טייצ ערעגנעל ַא טָאה רע שטָאכ ,שידִיי ןופ רוטַארעטיל רעד רקיע רעד ךיז

 + ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא "הרורב הפש? ןופ רעגנעהנָא יד טימ טריזיסַאּפמיס
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 -רַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא שטשַאמַאז ןיא רעֶירְפ --- סרעפלעהטימ עוויטקַא ערעייז
 רַאפ תוחוכ ענייז ןוא טייצ ןייז ןבעגעגּפָא רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה רע .עש
 רעד ןעמ ןעוו ,ןייטשרַאפ וצ רערעווש ךָאנ גולפ ןיא טרעוו סָאד ןוא --- שידִיי
 "ןטיז רעשיטסילַאער ַא ױזַא טינ ןעװעג ןָא בייהנָא ןופ זיא רע זַא ,ךיז טנַאמ
 ןכעלגעט-גָאט ןופ ךַארּפש רעד ןָא ןעמוקוצסיוא רעווש זיא םיא סָאװ ,רעלָאמ
 -ירןעויא רעד טימ ןבעגעגּפָא טּפיוהרעד ךיז טָאה סָאװ ,רעביירש ַא יו ,ןבעל
 טגערפ ,שַיערבעה טינ ןעד זיא -- ףבעל ןופ המשנ רעד טימ ,טייז רעטסקינ
 שיערבעה טינ ןעד זיא ?טייקידתוינחור ןופ ,המשנ רעד ןופ ךַארּפש יד ,ךיז ןעמ
 רענעי רַאפ ןטסָאמעגנָא ןעוועג שידִיי יװ רעמ ךרע ןיא טינ זיא סָאװ ,ךַארּפש יד
 -ךימלת רעקידבוט-םויתבש רענעי רַאפ ,עיגרענע רעלעוטקעלעטניא רעכיוה
 -רעד ךיז רע טָאה סָאװרַאפ ?טכַארבעג ךיז טימ טָאה ץרפ סָאװ ,טייקידהמכח
 -- רעפטנע רעד זיא -- םעד תמחמ ?רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ טרעסייוו
 יד ןייז וצ בירקמ טיירג קידגעטש ןעװעג רע זיא ,רוטַאנ עשיטע ןַא יװ סָאװ
 ,םערָאפ יד רונ זיא ,ןבירשעג רע טָאה ,עכַארּפש יד, :ךות םעד בילוצ םערָאפ
 ,קילייה טשינ ךיז ריפ ןוא ןַא זיא עכַארּפש ןייק, :?עיידיא יד ןייז זומ ךות רעד
 ןרעדנַא םעד לָאז רענייא לטימ א רונ זיא עכַארּפש יד .טכטלש טשינ ,טוג טשינ
 ןוא ."ןקריו עטעדליבעגמוא יד ףיוא ןלָאז ןשטנעמ עטעדליבעג ןוא ןייטשרַאפ
 ףיוא יו ,םערָאפ רעד ףיוא ללכב ןוא ךַארּפש רעד ףיוא סעצרּפ קוק רעד טָא
 רעשיטע ןייר רעד טָא ,ןײלַא ךיז רַאֿפ טרעוו ַא ןוא ליצ ַא ףיוא יװ טינ ,לטימ ַא
 ןכַאמ טלָאװעג טינ שדוק-ןושל ןופ ךיוא טָאה ץרּפ זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה קוק
 ..טיג םענייק טניד רע ןוא םיא ןעניד עלַא סָאװ ,טָאגּפָא ןייק ,הרז הדובע ןייק
 -בעה ןענעק לָאז ןעמ ידכ ,ך"נת ןענרעל ןסייה ןעמ טגעלפ ,רע טביירש ,לָאמַא,
 ,ןעוועג זיא ך"נת .?תוצילמ עקידנעגנילק ןוא םיריש ןביירש לָאז ןעמ ידכ ,שִיער
 סָאד ןליוו ,ץרּפ טגָאז ,רימש .ליצ ַא -- הצילמ ,שיערבעה ;לטימ ַא6 סע טסייה
 ."ףסעגרַאפ לכ"נת סָאד טינ לָאז סע ידכ ,שיערבעה ןענעק לָאז ןצנַאג ןיא קלָאפ
 לסילש ַא ,לטימ ַא רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאפ ליצ ןייק טינ שיערבעה זיא םיא רַאפ
 םענופ ,רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעשידִיי רעד ןופ רצוא םוצ
 ,טרעוו ַא םיא רַאפ סע טָאה ,ליצ ןקיזָאד םעד טגיד סע טייוו וו רָאנ ןוא ,"לכ"נת;
 רעשיעּפָארײא רענרעדָאמ ןופ ליצ םעד טייוו יװ .שידיי טימ זיא ענעגייא סָאד
 -- שיערבעה טינ ,"ןָאגרַאשז; רעדָא "ףךַארּפש-סעדנַאלע יד טנידעג טָאה גנודליה
 יד טָא ,טייצ רענעי ןיא גנוניימ סעצרּפ טול ,זדנוא רַאפ טרעוו ַא טאהעג ןבָאה
 רע טדער טייקטרעטיכרַאפ ַא טימ ."ןָאגרַאשז, רעד טָא ןוא "ךַארּפש-סעדנַאל;
 ךעלכיב ןכַאמ ןלָאז םינלטב 50--40 זַא ,גונעג זיא סע זַא; ,ןעניימ סָאװ ,יד ןגעק
 ןוא ,ןרעלקסיוא ױעדָא ןפערט ןלעוו ייז סָאװ ,רעטרעוו עייג עלַא ןביירשרַאפ ןוא
 רע טגָאז ,ָאד ןענייז סע; ."ךוברעטרעוו ןעמוקלופ א ןופרעד ןכַאמ ךָאנרעד
 -רעבלעק ןגירק :ןַאמָאר ןשלערבעה ַא ןעעז ייז זַא ,טיירפרעד ןרעוו סָאװ ,םינלטב
 סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןענייז סע ,רַאדנעלַאק-טנַאװ ןשיערבעה ַא ןופ תובהלתה ענ
 עכַארּפש יד זַא ,טינ ןסייוו ייז ףעיצרעד שלערבעה ףיוא רעדניק יד ןיוש ןליוו
 טינ ףירגַאב ןייק ןבָאה ייז .עיידיא יד ןייז זומ ךות רעד ,םערָאפ יד רָאנ זיא
 ןייז ליו סע רעװ זַא ,ןפירגַאב ןופ םינמיס רָאנ ןענייז רעטרעוו זַא ,ןופרעד
 ןליפא ןיוש לָאז -- ןבָאה גנודליב ענעגייא ןייז רעלרפ זומ --- עכַארּפש ענעגייא
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 ??עיצַאזיליװיצ ַא ןבָאה ןופרעד רימ ןלעוו ,שיערבעה ןדייר קלָאּפ עצנַאג סָאד

 "יוויצ, ,גנודליב ןדִיי ייב ןפַאש ןפלעה לָאז רוטַארעטיל עשיערבעהייינ יד זַא

 -גייה םעד זיב; .טביילגעג טינ טייצ רענעי ןיא ץרּפ טָאה םעד ןיא --- ?עיצַאזיל

 ןדוּפ עצנַאג ןשיװצ ,םערָא רעייז רוטַארעטיל עשיערבעהדיינ יד זיא גָאט ןקיט

 -יילק ןיא ןתקולחמ ןופ ,ענעגנָאהעג ןופ תוישעמ ,תופרש טימ עטקורדרַאפ ָאלוביב

 ריע; ןייא ןיא דָאב טלַא ןייא ןיא קנַאב עיינ ַא ןופ גנונײרשַאב ַא ,ךעלטעטש ענ

 -- ןיד ַא יצ ריבג םענעברָאטשעג ַא ףיוא הניק ַא ,ץָאלּפיצָאה "לארשיב םאו

 ןיילק ַא ,ןטלעז שטָאכ ,ןעניפעג טנייה ריא טנָאק ,סעטַאמש ןדוּפ עצנַאג ןשיווצ

 יױסייהמוד ןופ םִי ַא ןוא דנַאטשרַאפ ןטנוזעג עלּפָארק ַא ..!לקיטרַא ךעלטנדרַא

 יד ןרעסעבסיוא ןעמ ןָאק רשפא רעבָא ..."ןבילבעג טינ ךיוא זיא עלּפָארק יד רָאנ

 קעווצ ןייק טינ ןייז לָאז יז זַא ,ןכַאמ ןעמ ןָאק רשפא ?רוטַארעטיל עשיערבעה עיינ

 "עב ןוא רענעש לטימ ַא רָאנ ,סרעביירש-הצילמ עטסוּפ רַאפ ןוא ןיילַא ךיז רַאפ

 סָאװ ,ענעגייא טָאד שלערבעה ףיוא ןוט ןעמ ןָאק רשפא ?ןבעל סָאד ןכַאמ וצ רעס

 -למַאז ןטימ ןוא ךעלטעלב-בוט-סםוי יד טימ ךיילגוצ .ךיז טווּורּפ ץרּפ .?שידִיי ףיוא

 -םעה םעד 1894 רָאי ןיא ןבעגוצסױרַא ןָא רע טבייה ןבעל ןוא רוטַארעטיל ךוב

 טָאה (ארוקה לא) "רעזעל םוצ; גנודנעוו רעד ןופ ןעז וצ זיא סע יוװ .ץחה ןשִיער

 םעד ףיוא ,בגא ;ןַאגרָא-ףמַאק ַא ןייז טלָאזעג ,ךעלטעלב יד יװ ױזַא טקנוֿפ ,ץחה

 טינ זיא רעמונ ןייא יו רעמ רעבָא ,לייפ יד --- ץחה :ןעמָאנ רעד תודע ךיוא טגָאז

 -ָאס ענױזַא רַאפ זיא טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשלערבעה רעד ןיא .סױרַא

 ךָאנ ןוא -- יװ ױזַא .טרָא ןייק ןעוועג טינ ,ץחה יו ,ןענַאגרָא עשירעפמעק-לַאיצ

 רע10 יד ןיא םימכח תפסא סיקסוועשטניוו ןוא תמאה סנַאמרעביל יוװ -- רעמ

 "יד ַא ןעװעג עסערּפ רעשיערבעה רעד ןיא ץחה ןרָאי רע90 יד ןיא זיא ,ןרָאי

 ןבָאה ,םיבבוח יד ןוא םיִליכשמ יד ,טיילעגנוי ענעדייז יד ,עקַאט תמא .סנַאנָאס

 ענױזַא ןוא ,ךַארּפש רעקיליײה רעד ףיוא ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ ,ץלַא טנעיילעג

 -עייל רשפא ייז ןגעלפ ,ץחה רעדָא תמאה יװ ,ןכַאז *עטנַאקיּפ, ,"עשילרעטסיוא,

 ןביירש ןָאק ןעמ סָאװ ,האנה רעדנוזַאב ַא טימ ,קשח ןרעדנוזַאב ַא טימ רָאג ןענ

 ןעוועג ייז ייב רקיע רעד זיא ךָאד ,ןכַאז *ענױזַא; ןגעוו ךיוא שדוק-ןושל ףיוא

 ןעוועג ןָא דימת ןופ םיא ייב זיא ךַאזטּפױה יד סָאװ ,ןצרּפ רַאפ רעבָא ;ןושל רעד

 . ןייז וצ ןעװעג קינייװ זיא ןצרּפ רַאפ --- עיידיא יד ,ךות רעד ,טלַאהניא רעד

 -יפ ַא ,רערעל ַא ןייז תמאב טלָאװעג טָאה רע ,רעטסײמ-ךַארּפש ַא ,ןושל-לעב ַא

 ןקיטיינ ךיז לָאז סָאװ ,רענעייל ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רע ,רעזייוו-געוו ַא ,רער

 יד סָאװ ,רענעייל ַא ,םיא ףיוא ןקריוו ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ ,רענעייל ַא ,םיא ןיא

 רעד ןיא ןיירַא טגנערב ,רעביירש רעד ,רע סָאװ ,תוגשח עיינ יד ,ןעיידיא עיינ

 םיבינג ןייק טינ ,הצילמ ןייק טינ ,ךַאז-סנבעל ַא םיא רַאפ ןייז ןלָאז ,רוטַארעטיל

 רָאנ טלָאמעד ןעניפעג טנָאקעג ןעמ טָאה רענעייל ַאזַא :"םימיענ םימואנו םיואנ

 רעד ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןשיווצ רָאנ טסייה סָאד ,שידִיי ןענעייל סָאװ ,יד ןשיווצ

 סָאד ,שדוק-ןושל טימ ךיז ןקיווק סָאװ ,יד ןשיווצ טינ ,עיצנעגילעטניא-סקלָאפ

 "ילעב ןוא םיתב-ילעב עטַאז-קיטסייג ןוא -לעירעטַאמ יד ןשיװצ טינ :טסייה

 ,ריטַארעטיל רעשלערבעה רעקיטלָאמעד רעד ןופ עירָאטידיױא םצע יד .ךעלתיב

 יַאזַא ןעװעג זיא ,טלגנירעגמורַא יז טָאה סָאװ ,טפול עלערוטלוק-לַאיצַאס יד

 טזומעג ריא ןבָאה סע .דמערפ ןביילב טזומעג ריא .ןבָאה ןעיידיא עסיוועג זַא
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 וצ ךיז טקוק ריא זַא ןוא ,טייצ רענעי ןופ ןעיידיא סעצרּפ ךיוא דמערפ ןביילב
 רעד ןיא טפרַאװ ץרּפ עכלעוו ,ןלייפ עקיטפיג יד וצ (ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןיא)
 ,"סרעקיוּפ-לסעק עקידשדוק-ןושל; יד רעדָא סרעביירש עשיערבעה יד ןופ הנחמ

 ףיוא ,ךַארּפש רעד ןיא טינ זַא ,ריא טעז -- טרָא ןייא ןיא ןָא ייז טפור רע יו
 ,ךַארּפש רעשירָאטסיה רעד ןיא טינ ,ןפערט וצ ןסיוא רע זיא ,ןביירש ייז רעכלעוו
 םעד ןיא רָאנ ,טייל הצילמ יד ןופ רעקינייוו טינ טביל ןוא טצַאש רע עכלעוו

 עשיערבעה עקיטלָאמעד יד טליפעגנָא טָאה סָאװ ,עיידיא רעד ןיא ,טלַאהניא
 יד ,טסייג רעשינלטב-שינבר רעוויטַאװרעסנָאק רעשיתבהילעב רעד ..,רוטַארעטיל
 רענעי ןופ רוטַארעטיל עשיערבעה יד טכַאמעג לופ טָאה סָאװ ,טפול עטקיטשרַאפ

 ןסױטשעגּפָא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טָאה סע סָאװ טָא -- ?דבכנ ארוקא ריא ,טייצ |
 ַא רַאפ טפױהרעד םיא טכַאמעג ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ןצרּפ
 | - ,רעביירש-שידִיי

 -יצרעד ַא ןבָאה וצ טכוזעג טָאה רע ;ןגעוו ןביירש ןופ ןבירשעג טינ טָאה רע
 םעד רַאפ זיא שידִיי זַא ,טביילגעג טָאה רע .סרענעייל יד ףיוא גנוקריוו עשירע
 ,שיערבעה יו טנעמורטסניא רערעקיסַאּפ ַא

 יד ןופ ענייא ךיוא ןעוועג זיא ךַארּפש ףיוא קוק רעשירָאטיליטוא-שיטע ןייז
 ,שידִיי רַאפ טגרָאועג סָאװ קיצניו טייצ עטשרע יד טָאה רע סָאװרַאפ ,תוביס
 ןעועג זיא רקיע רעד זַא דלַאב יװ .םוידעמ-ךַארּפש ןקיטרַאנגייא ןַא רַאפ יו
 רעד ןופ טײקשינָאמרַאה עשיטעטסע יד זיא ,ןביירש ןופ ןצונ רעשירעיצרעד רעד
 -שטייט ַא רָאנ ,עשידַיי ןייק טינ טריפעגנייא רע טָאה .קיטכיוו ױזַא טינ ךַארּפש
 "רעטשק ,*עכַארּפש;) עיגָאלַאמיטע עשטייד יד ךיוא טפָא ,עיפַארגָאטרָא עשירעמ
 ןבָאה ,ןכַארּפש ערעדנַא ןופ ןעמענ טגעלפ רע סָאװ ,ןטנעמעלע יד .(לג"דא *ענ
 תיב-ףלא רעשידִיי רעד וליפא .ערעדנַא יד טימ ענייא טמיטשעג קידנעטש טינ

 עשיטקַארּפ בילוצ זיא רע רעכלעוו ןופ ,םערָאפ ַא םיא רַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא
 .ןגָאװצּפָא ךיז טיירג ןעוועג ןקעווצ

 .גנולקיװטנַא ןופ בצמ םעניא ןעוועג דימת םיא ייב ךַארּפש יד זיא םעד ץוח ַא

 ןופ ,רערעדנַא ןַא וצ הגרדמ ןייא ןופ ןייגוצרעביא טכייל ןעוועג לולע זיא יז

 -זירּפַאק ,זעוורענ ,קִיורמוא טכַאמעג ליטס ןייז טָאה סָאד .ןטייווצ ַא וצ חסונ ןייא

 טסייר ,ןבעל ץנַאג ןייז יוו ,ךַארּפש ןייז ,ןריזילַאטסירק ךיז םיא ןזָאלעג טינ ןוא ענ
 טָאה ..ןגערב יד רעביא ןייוו רעקידנעמיוש ַא יװ ךיז טסיג ,ןעמַאר יד ןופ ךיז

 יז טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,ןטָאבעג עשיטע עטמיטשַאב ןייק טַאהעג טינ ךָאד ץרּפ

 -אב רעמ ןוא ,רעקידוועכוז ַא ןביירש רעגייטש ןייז ךיוא זיא :ייז טכוזעג ,ןבָאה

 טניפעג ןײלַא ץרּפ ןעו ,טלָאמעד טשרע רע טרעװ טלעטשעגנייא רעמ .טקִיור

 -ופ טקנירט טייקכעלנעזרעּפ עקיורמוא ןייז ןעוו טשרע ,ןענעלוצנָא ךיז סָאװ ףיוא

 -רעּפ רעטסעפ רעמ ןוא רעקיטפַאהדנַאטש רעמ ַא ,רערעדנַא ןַא ןופ לַאװק םענ

 ןלָאמעג טָאה רע סָאװ ,רעדליב יד ןיא .קלָאפ ןופ לַאװק םעד -- טייקכעלנעז

 ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ןבעל ןכעלגעטיגָאט סקלָאפ םענופ

 ,םענייר ַא ךָאד ,ןקִיור ןייק טינ ץלַא ךָאנ שטָאכ ,רימ ןעניפעג שידיסח ןיא ןוא

 -עלע ענעדיישרַאפ יד יו ,רימ ןעעז טרָאד .שידִיי ןשינָאמרַאה ַא ,ןטרעטיילעג ַא

 ןייא, ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג ךַארּפש רעקיברַאפ ןוא רעכייר סעצרּפ ןופ ןטנעמ

 קיטסיצילבוּפ רעד ןיא טּפיוהרעד) ןלַאֿפ ערעדנַא עלַא ןיא ."תודחא ןקידנעגניז
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 םעד ןיא רָאנ "ןטלאהעגסיוא, ליטס ןייז זיא (קיריל רעשיטסיצילבוּפ רעד ןוא

 טריזינָאמרַאה טייקידוועכוז ןייז ,טייקרָאלקמוא ןייז ,טייקיורמוא ןייז סָאװ ,ןעניז
 רעד ןיא .טלַאהניא ןייז ןופ טייקטלעטשעגנייא-טינ ןוא טייקיורמוא רעד טימ
 -יטסירטעלעב-בלַאה רָאג רעדָא רעשיטסירָאּפַא רעד ןיא טּפוהרעד ,קיטסיצילבוּפ
 טרָאד ,םוטעמוא יװ ,טלּפענרַאפ רעמ טפָא קנַאדעג סעצרּפ זיא ,קיטסיצילבוּפ רעש
 -יטסיצילבוּפ ןייז ךיוא זיא רַאפױעד ,ןכוז סעצרּפ ,םוטעמוא יװ ,רעקיטנעק זיא
 ,קידנעקניו ,קַיורמוא טסייה סָאד ,שיצרּפ רעדנוזַאב ץנַאג טפָא ליטס רעש
 -עג טשרע טרעוו סָאװ ,סָאד .ןייז טנָאקעג טינ סע טָאה שרעדנַא ןוא ,קידלקַאוװ
 יד ןיא ןָא םעד ףיוא טקניװ ןיילַא ץרּפ .רָאלק ןייז טינ ןָאק ,טנַאעג ןוא טכוז
 ידע :טביירש רע ;:ץחה ןיא ?תורפסה תודא לע םיבתכמ;, עטנָאמרעד רעַירפ
 טדער גָאטליוװװ ןופ טינ ,ךַארּפש ןיא םערָא זיא ,טסייג ןיא ךייר זיא עכלעוו ,טנגוי
 טדער הוואג ןופ טינ ,("םייחפט וסכיו חפט ולגי בל ערמ אל;) רעטרעוו עבלַאה יז

 ךָאנ ןרָאװעג לעּפתנ זיא יז !שרעדנַא טינ ןָאק יז ;לטענ ַא ךרוד קלָאפ םוצ יז
 רעד ןיא טכַארטעגנײרַא ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז רעדייא
 ףיוא טרָאד ףיוא טייג סָאװ ,ןרעטשנגרָאמ םעד לָאט ןיא טליפ יז .גנועז רעיינ
 טסיזמוא ןוא ("הוהתמה;) ןרעוו ןיא טלַאה סָאװ ,סָאד לּפענ ןכרוד טעז יז ,גרעב יד
 טנגוי רעד ןופ ןעמ טרעדָאפ טסיזמוא, ..."דייר ערָאלק ריא ןופ ריא טגנַאלרַאפ
 זיא ,סױרַא ליומ ריא ןופ טגנערב יז סָאװ ,סָאד :ןזייוװַאב ןוא םירוביד ערָאלק
 ,ןשטנעמ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .טנגוי רעד ןגעוו ץרּפ טגָאז סָאד ..."תואיבנ ךָאד
 -- םינקז ןַארַאפ ןענייז סע :טנגוי רעד וצ ייז ןרעהעג ןבעל ץנַאג רעייז סָאװ
 רשא;) גנוי קיביײא ןענייז סָאװ -- לקיטרַא םענעגייא םעד ןיא רימ ןענעייל

 קירוצ טבעל םינקז יד טָא ןופ טסייג רעד ,("סנ אל םתולו השקתה אל םתומ

 שארב ןבעל רעייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןעייג םינקז עקיזָאד יד .שֵא םענופ ףיוא
 -רעטצניפ רעטסטכידעג רעד ןיא ןעז וצ גיוא ןַא ןבָאה ייז םורָאװ ,הנחמ רעד ןופ
 ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיילַא ץרּפ ..."ןרעו קיטכיל טעװ סע ּווו ,לטניּפ סָאד שינ

 סָאװ ,יד ןופ רענייא ,ןייגפיוא ןייז ברע ןרעטשנגרָאמ םעד ןעעז סָאװ ,יד טָא
 רעד זַא ,ךעלגעמ זיא :עטייו סָאד -- םיור רעייז ,טטנוקוצ יד זיא טייצ רעייז
 ?עטנעָאנ סָאד יו --- עטייוו סָאד ,טנייה רעד יװ ,רָאלק ױזַא ןייז לָאז ןגרָאמ

 ,רוקמ רעדנַא ןַא ןופ ךיוא טפָא ךיז טמענ "טייקיורמוא; עכעלכַארּפש סעצרּפ
 ,טדער ןעמ יוװ ,ױזַא ןביירש וצ רעגייטש סעצרּפ ןופ --- ןטסקינייװנסױא רעמ ַא

 ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ .רעטרעוו ןופ ףליה רעד טימ רָאנ טינ ןעמ טדער ןדייר

 ןעגנודניברַאפ יד יוװ ,רעקיטכיו לָאמ טפָא ייז ןענייז ןדייר םייב ןוא ,סנכייצ

 ךַאמ ַא ,ענימ ַא ,קנוװ ַא ,קילב ַא ,םיטש רעד ןופ עיצַאנָאטניא יד :ןעגנַאלק ןופ

 טרעדנוה ןוא עזוַאּפ ַא ,לעטשּפָא ןַא ,סעציילפ יד טימ שטעווק ַא ,טנַאה רעד טימ

 ךיז טזָאלרַאפ ,טדער רע יװ ,םעד וצ ךעלנע טביירש סָאװ ,רעד .ןכַאז ערעדנַא

 זומ ,רעביירש ַאזַא קידנענעייל ,סנכייצ עמוטש עלַא יד ףיוא ןביירש םייב ךיוא

 ,סנכייצי-דייר עלַא יד עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןבעגוצ רעטרעוו ענעבירשעג יד וצ ןעמ

 -יירש םעד ןלעטשרָאפ ךיז זומ ןעמ .ןושל-םוטש ןצנַאג םעד ,ייז וצ ןרעהעג סָאװ

 טוט .קידנדייר (קרעוו םעניא טריטעגסױרַא טרעוו סָאװ ,ןָאזרעּפ יד רעדָא) רעב

 .ךעלדנעטשרַאפמוא טפָא ,רָאלקמוא ןרעװ ןקורדסיוא ךס ַא ןזומ ,ױזַא טינ ןעמ

 ץַאז ןייא ןשיווצ ,ןרעדנַא םעד ןוא טרָאװ ןַײא ןשיוצ זַא ,ןטכַאדסיוא ךיז זומ סע
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 סעּפע רָאנ ָאד טלעפ ןתמא רעד ןיא) גניר-לטימ ַא סעּפע טלעפ ןטייווצ םעד ןוא
 סעּפע רעדָא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ,קוק ַא ,ּפָארט ַא ,םיטש רעד ןיא שטיינק ַא
 זמ סע :ןקירדסיױוא טינ ייז ןענָאק סנכייצ-טפירש סָאװ ,גנוגעװַאב רעדנַא ןַא
 -מוא רָאג ןעמוקעג זיא עזַארפ יד טָא ,טרָאװ סָאד טָא זַא ,ןטכַאדסױא טּפָא ךיז
 -טגוצ טינ םעד וצ זדנוא ןבָאה ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ עקידרעירפ יד ,טכירעג
 -ייל רעד סָאװ ,ןופרעד ןעמענ ךיז ןזומ ןטייקרָאלקמוא רועיש ַא ןָא :ללכה .טיירג
 רעכלעוו ,רעלעטשטפירש ןרַאפ תעב ,םענעבירשעג ןפיוא רָאנ ךיז טזָאלרַאפ רענע
 ליפ ַא ןופ לייט ַא רָאנ טפָא סנכייצ עכעלטפירש יד ןענייז ,טדער ןעמ יו טביירש
 ,לייט םעד טָא ןופ דוסי ןפיוא .ןלָאבמיס ןופ םעטסיס רערעלופ ןוא רערעטיירב
 םעד קירוצ ןעיובפיוא ,זרָיורטסנָאקער רענעייל רעד זומ סנכייצ-טפירש יד טָא ןופ
 ןפוא םעד ףיוא ןרעוו ןוא עיזַאטנַאפ ,יּפָאק ןגיילוצ, זומ רע ,ןינב-דייר ןצנַאג
 ןײלַא רע זיא ,טינ סע רע טרעװ .סרעביירש םעד רעפַאשטימ ַא ,רעפלעהטימ א
 ,זיא רענעייל סעצרּפ ךיוא ..טנעייל רע סָאװ ,טינ טיײטשרַאפ רע סָאװ ,קידלוש
 ,ליטס סעצרּפ ןופ ןטיײקרָאלקמוא יד ןיא קידלוש ןיילַא טפָא ,לָאמ עלַא טינ ביוא
 ןופ טרעדָאפ רע ,רענעייל םעד "ליומ ןיא ןגײלוצנײרַאא טנייפ ללכב טָאה ץרּפ
 .זומ טעברַאיּפָאק רעשירענעיל רעד טָא ןופ לייט ַא ןוא ,ּפָאק; רענעייל ןייז
 עכלעוו ,סנכייצ-דייר ענעי ,סנכייצ עמוטש ענעי ןבעגוצ ףיוא ןרעװ טדנעוורַאפ
 עשיטסַאלּפ רעבָא ,עמוטש יד טָא ןעוו .ןעניז ןיא טַאהעג קידנביירש טָאה ץרּפ
 ןַא ןייז וצ ףיוא ליטס סעצרּפ טרעה ,רענעבירשעג רעד וצ וצ טמוק ךַארּפש
 עטסקינייװעניא ערעפיט ןופ טינ ךיז טמענ טייקרָאלקמוא יד ביוא) רערָאלקמוא
 ...קורדסיוא ןוא ןבעל טימ לופ ,ךעלגעווַאב ,טלוב ,טרעקרַאפ ,טרעוו ןוא ,(תוביס

 ןענעקַאב ,ליטס-דייר םוצ ליטס-ביירש סעצרּפ ןופ טייקטנעָאנ רעד קנַאדַא
 -ַאב רָאג זיא סָאד ןוא ,ןײלַא ןצרפ טימ ,קרעװ סעצרּפ קידנענעייל ,ךיז רימ
 ,ץרּפ ,ל .י יװ ,רעלעטשטפירש ַאזַא ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו ,קיטכיוו סרעדנוז
 ןענעייל רימ ןעוו ,זדנוא טימ טדער ץרּפ זַא ,ליפעג סָאד טּפָא ןבָאה רימ לייוו
 טינ ןצרּפ ןצנַאג םעד ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד זדנוא סָאד טיג ,קרעוו ענייז
 ַא טימ ןסעומש וצ דיירפ יד ןבָאה רימ .רעביירש םעד ןצרּפ -- לייט ַא רָאנ
 םענופ ריפסיוא רעד ןעד קיטכיװ זיא :ןשטנעמ ןטבַאגַאב-ךיוה ןוא ןכיירטסייג
 סָאד ןוא .ןגינעגרַאפ קיטסייג ַא זיא ךערּפשעג םעד ןריפ סָאד ,ןיינ ?סעומש
 -ַאש ךס ַא .קרעװ סעצרּפ ןופ ןעמוקַאב רימ סָאװ ,קורדנייא םעד ףיוא טקריוװ
 קידנענעייל ,ןעו ,םשור ןרענעלק ַא ודנוא ףיוא טכַאמעג ןטלָאװ ענייז ןעגנופ
 ןיא ,ןָאט-דיײר רעד .סעומש ןעמוטש ןייק ןצרּפ טימ טריפעג טינ רימ ןטלָאוװ ,ייז
 ,זדנוא טימ טגנערברַאפ רע סָאװ ,ןעגנערברַאפ עמיטניא סָאד ,טביירש רע ןכלעוו
 -עד וליפא ןשטנעמ ןטנַאסערעטניא םעד טָא ןצַאש וצ ןוא ןליפ וצ זדנוא טפלעה
 -- ,טביירש רע סָאװ ,םעד וצ קיטליגכיילג ןוא טלַאק ןענייז רימ ןעוו ,טלָאמ
 עטסקידנטײדַאבמוא יד רעטניה ךיוא ןצרּפ ןקידנטײדַאב םעד ןליפ זדנוא טפלעה
 ךיז טרעה .(*קיטפַאהלפייווצמוא זיא ןביירש סעצרּפ ןופ ןָאט-דייר רעד ןוא .קרעוו
 זיא סָאד זַא ןליפ ריא טעװ ,רעדנוזַאב ץַאז ןשיצרּפ ןדעי ןופ םעטָא םוצ וצ

 סדוי עז ליטס ןוא ךַארּפש סעצױּפ וצ ךייש ןענייז סָאװ ,םיטרּפ ערעדנַא ןגעו (*
 | ,1951 לירּפַא ,רוטלוק עשידיי ןיא קַאװיּפס .א ךיוא ,2 ןוא 1 רעמונ ,1946 ,רעטעלביָאװיי ןיא קרַאמ
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 עזַארפ ענעבירשעג-שיּפיט יד .ץַאז רעטדערעג ַא רָאנ ,רענעבירשעג ןייק טינ
 ןפערט ןצַאז ?עשידָאירעּפ;) קידמעטָא-ץרוק זיא ץַאז סעצרּפ :םעטָא ןגנַאל ַא טָאה
 "ךירטש-ןעקנַאדעג, רעד טסַאג רעטּפָא ןַא זיא םיא ייב .(ןטלעז ןצרּפ ייב ךיז
 ,טביירש רע ...ךעלעטניּפ טימ טפָא ךיז טקידנע ץַאז ןייז ,(טרָאװ ַא ןלעפרַאפ סָאד)
 -עגּפָא ןדייר טגעלפ רע ןוא ,טדער ןעמ יו םתס טינ ,ןדיר טגעלפ רע יװ ױזַא
 ןופ טמַאטש ןביירש ןייז ןיא עשיטסירָאפַא סָאד .קנּוװ ןפיוא ןוא ץרוק ,טקַאה
 ןוא עקידגנילצולּפ סָאד ,עשירָאטַאזיװַארּפמיא סָאד ךיוא ןוא ,ןדייר רעגייטש ןייז
 רעמ טינ -- שיטסיליטס -- זיא גָאלַאיד רעד וליפא .ליטס ןייז ןיא עטכירעגמוא

 ,ןסעומש יד ןופ לַאירעטַאמ רעד .ןכערּפשעג סעצרּפ ןופ עיּפָאק עכעלטפירש ַא יו
 רעד רעבָא ,רענעדיישרַאפ ַא זיא ,ןעניױשרַאּפ ענעדיישרַאפ יד ןריפ סע עכלעוו
 -- רעקיבלעז רעד קידנעטש זיא ןגָאלַאיד עקיזָאד יד ןופ םעטיר רעד ,יובעג
 תעב וליפא זַא ,ןדייר ןייז וצ טנעָאנ ױזַא ןביירש ןייז ןיא זיא רע .ץרּפ ַאל ַא
 ןײלַא רע יו ,ױזַא רעביא סע רע טיג ,ןדייר ערעדנַא סָאװ ,רעביא טיג רע
 טלייצרעד ,ליומ סקלָאפ םענופ טלייצרעד רע סָאװ ,סָאד ךיוא .טדערעג סע טלָאװ
 ןסעומש ןענייז ןגָאלַאיד ענייז .ןילַא םיא ןופ ןעמַאטש לָאז סָאד ךיילג ,ױזַא רע

 ןייז ..ןײלַא ךיז טימ ןצרּפ ןופ --- ןָאזרעּפ ןייא ןופ רָאנ ,ןענָאזרעּפ ייווצ ןופ טינ
 ןלופטפַארק ןוא ןלעניגירָא ןייז ןופ תוכז ןיא טבעל ,ןפַאש ץנַאג ןייז יװ ,ליטס

 ...ךיא

 ("שיערבעה ,שידיי (
 ןטלַאהרַאפ ןייז יו ױזַא ,זיא שיערבעה וצ ןוא שידִיי וצ גנולעטש סעצרּפ

 -עגסיוא גונעג טינ ,רָאלק גונעג טינ ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו עֵרעדנַא ךס ַא וצ ךיז

 ,טייקטסעפ-טינ יד יװ ױזַא זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא'ס .תמא זיא סָאד --- ןטלַאה

 ןענייז ױזַא ,ענייז ןעוועג זיא ןעגנוגָאזסױרַא ענייז ןופ טײקנטלַאהעגסיוא-טינ יד

 ךיוא זיא ױזַא .ןרעדנַא ןַא סנצעמע טינ ,ענייז אפוג ןעגנוגָאזעגסױרַא יד ךיוא

 :שיגַאז-גיז רעצנַאג ריא ייב שיערנעה -- שידִיי םעלבָארּפ רעד וצ גנולעטש ןייז

 יד, ...ללכב ךַארּפש ףיוא קוק ןייז ןופ קורדסיוא ןַא -- גנולעטש ןייז ןעוועג טייק

 רעד :םערָאפ יד רָאנ זיא --- (1891) גנודליב ןיא ןבירשעג רע טָאה -- עכַארּפש

 עדעי טניימעג רע טָאה ,טגָאזעג סע טָאה רע ןעוװ ןוא ,"עיידיא יד ןייז זומ ךות

 -טימ ַא ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג ,עקַאט תמא ,זיא רע .עשיערבעה יד ךיוא ,ךַארּפש

 יװ ,רע טָאה ךָאד ?'הרורב הפש/ ןופ -- דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןוא --- דילג

 סע זַא ,ןביילג סָאװ ,רעקיטַאנַאפ-ןטסיניװָאש, יד ןופ טכַאמעג קזוח ,ןסייוו רימ

 עיינ עלַא ןבייושרַאפ ןוא ךעלכיב ןכַאמ ןלָאז םינלטכ 50--40 זַא ,גונעג זיא

 ןופרעד ןכַאמ ךָאנרעד ןוא ןרעלקטיוא רעדָא ןפערט ןלעװ ייז סָאװ ,רעטרעוו

 זַא -- ןבעגעגוצ רע טָאה -- טינ ןסייוו יז; .וו"זַאא "ךוברעטרעוו ןעמוקלופ ַא

 ןייק ןבָאה ייז .עיידיא יד ןייז זומ ךות רעד ,םערָאפ יד רָאנ זיא עכַארּפש יד

 רעװ זַא ,ןפירגַאב ןופ םינמיס רָאנ ןענייז רעטרעוו זַא ,ןופרעד טינ ףירגַאב

 ."ןבָאה גנודליב ענעגייא ןייז רעירפ זומ ,עכַארּפש ענעגייא ןייז ליו סע

 ןייז טימ .עגַארּפ ערעדנַא ןַא זיא -- טינ רעדָא קיטכיר ץלַא סָאד זיא יצ

 -ביירש ןשידַיי-לעניגירָא ןוא ןטלצרָאװרַאפ-ףיט ,ןשיטַאמָאידיא קרַאטש ,םענעגייא

 .ךַארּפש ףיוא קוק סעצרּפ ןוא -- קעטָאילביב עשידיי יד) 8 לטיּפַאק רעירפ עז (*
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 םינמיס, יװ ,רעמ ךרע ןַא טינ ןענייז רעטרעוװ זַא ,ןזיװַאב ץרּפ טָאה חסונ
 זַא ,טקַאפ םעד טרירטסוליא רע טָאה ליטס םענעגייא ןייז טימ ;"ןפירגַאב ןופ
 -עג םצע םעד ןרימרָאפ ןפלעה יײיז :םערָאפ יװ ,רעמ וליפא ןענייז רעטרעוו
 "רעביא גונעג זיא סע .סיוא םיא ןקירד רימ רעדייא ,טינ םיא ןבָאה רימ ;קנַאד
 זיולב טינ זיא טרָאװ סָאד זַא ,ןעזוצנייא ידכ ןצרּפ ייב ףַארגַארַאּפ ןייא ןענעיילוצ
 רעד ,רילָאק ןייז טפָא ,םעט ןייז ךיוא זיא סע זַא ,"ףירגַאב םענופ ןמיס ַא;
 לייט ַא ,סע טסייה ,זיא'ס ,טפַארק-גנוקריוו ןייז ןופ ,טײקמערַאװ ןייז ןופ דַארג
 ײיסע רעדָא גנולייצרעד ַא רַאפ סָאװ ,ָאי ..שובל ןייז רָאנ טינ ,ךות ןייז ןופ
 ןעוועג זיא סע טכערעג יװ ,ןליפרעד רימ ןלעװ ,ןענעייל טינ ןלָאז רימ סעצרּפ
 -עג טָאה רע ןעװ ,שזדירלָאק טעָאּפ ןוא רעקיטירק רעשילגנע רעסיורג רעד
 ּוװ ,טסייג ןכעלשטנעמ ןופ רעלכיײּפש-ןפָאװ רעד זיא ךַארּפש, --- זַא ,ןבירש
 -יטפנוקוצ רַאפ ןייז-ילכ יד ייס ,רבע םענופ ןעייפָארט יד ייס ןטלַאהַאב ןגיל סע
 ןרָאי רע80 יד ןיא זיא ןעמעלַא םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ..."תונוחצינ עק
 זַא ,ןעוועג ,םַארגָארּפ ןייז טינ שטָאכ ,עירָאעט סעצרּפ טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ
 -רעדנַאנופ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןכַאז ןענייז ךַארּפש ןוא ךות ,קורדסיוא ןוא עיידיא
 זיא ןוא שיערבעה וצ טפַאשביל טימ טנערבעג ךָאד טָאה רע ביוא ןוא ,ןליימ
 רימ, לייו .רַאפרעד ,סנטשרע .,ןעועג סע זיא ,"קינהרורב הפש; ַא ןעוועג
 ,שיערבעה ןענעק לָאז ןצנַאג ןיא קלָאפ סָאד זַא -- ןבירשעג טָאה רע יוװ --- ןליוו
 -ַארּפש עשיערבעה יד, לייוו ,סנטייווצ ;?ןסעגרַאפ לכ"נת סָאד טשינ לָאז סע ידכ
 טלַאה סָאװ ,ןעמיר רעד זיא ,רעדנעל עלַא ןיא ןעײטשרַאפ ןדִיי עלַא סָאװ ,עכ
 סָאװ ,יילק רעקיצנייא רעד ,ןפיולרעדנַאנופ טינ ךיז ןלָאז ייז ,ךעלדער יד ןעמַאזוצ
 טלַאה; סָאװ ,חוכ רעד ךיוא יו ,"ןעמַאזװצ רענייב עטישעצ ערעזדנוא טלַאה
 טימ ,וניבר השמ טימ זדנוא טקיניײארַאפ יז :טייק רעד ןיא ןעגניר יד ןעמַאזוצ
 ענרעטש עסיורג ערעזדנוא עלַא טימ ,ארמג רעד טימ ,הנשימ רעד טימ ,םיאיבנ יד
 -בעה טָאה ,סנטירד ;?ןטכיולעג למיה רעזדנוא ףיוא לָאמַא ןבָאה סָאװ ,(ןרעטש)
 ןטײרּפשרַאפ וצ לטימ ַא יװ טנידעג ןוא ןעניד טנָאקעג ,שידִיי יװ ױזַא ,שיער
 טביירש ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע; ...גנודליב עשידִיי טּפיױוהרעד ,גנודליב
 זַא -- (*רעערבעה רעד ץרפ טעברַא ןייז וצ גנוקרעמנָא ןַא ןיא יכאלמ ,ר .א
 "הרורב הפשק יד טָאה עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןוא וויטַאיציניא סעצרּפ ףיוא
 רעשידַיי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ערעלוּפָאּפ טימ ךעלכיב-סקלָאפ ןבעגסױרַא ןעמונעג
 תודלות -- יכאלמ טגָאז -- טסּוװַאב רימ זיא סעבַאגסיױא יד ןופ .עטכישעג
 יקסװַאּפמוט דוד לארשי ןופ ןצטערג ךָאנ טעברַאַאב ,טורּפש ןבא יאדסח 'ו
 זיא לטייז ןטייווצ ןפיוא .ךעלטייז עניילק 232 טלַאה לכיב סָאד .א"נרת ,עשרַאװ
 ליצ רעזדנוא' :רע טגָאז ריא ןיא סָאװ ,ןצרּפ ןופ המדקה עצרוק ַא טקורדעג
 ,ריא ןָא סָאװ ,עטכישעג רעשידַיי ןופ ןסיוו םעד קלָאפ ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ וצ זיא
 -רע ןוא טייצ ןיא ןפרָאװעצ ןוא טײרּפשעצ ,ןשטנעמ ענלצנייא רָאנ רימ ןענייז
 טּפױהרעביא ןוא ,ךעלגעמ טינ םזילַאנָאיצַאנ ןייק זיא ריא ןָא סָאװ ןוא ,רעט
 . ןוא קלָאפ סָאד ןענעק טניימ םזילַאנָאיצַאנ .קלָאפ סָאד ןבָאה ביל טינ ןעמ ןָאק
 -רעד וצ ליצ רעזדנוא ןבָאה רימ .ןסיוו ןופ גנורעטיירבסיוא יד טניימ -- עביל
 ידכ ,קיליב ןפיוקרַאפ ןלעװ רימ סָאװ ,ךעלכיב עניילק עקיזָאד יד ךרוד ןכיירג

 .266 'ז ,1945 לירּפא ,טפנוקוצ יד (*
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 זַא ןסעגרַאפ טינ ןרָאט רימ .ןפיוק וצ ייז דנַאטשמיא ןייז לָאז רענייא רעדעי

 ;שידַיי רָאנ טינ .* ןינב רעסיורג ַא טיובעגפיוא טרעוו ךעלדנייטש עניילק ןופ
 ,ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא רַאפ ןטלַאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,שיערבעה ךיוא

 ךיז רַאפ ליצ ַא ױזַא טינ -- שיטערָאעט סנטסקיצניוװ -- םיא רַאפ ןעוועג זיא

 ַא ,חוכ רעלַאנָאיצַאנ:שירָאטסיה ַא טפיוהרעד ןוא לטימ-גנודליב ַא יװ ,ןײלַא

 ןייז זיא רַאפרעד .טײקצנַאג סקלָאפ םעד ןטיהפיוא טפלעה סָאװ ,חוכ-רוטלוק

 ןומ שיערבעה; :ןעועג 1891 ןיא עגַארפ-ןכַארּפש רעשידִיי רעד ףיוא רעפטנע

 ןשטנעמ עקידעבעל סלַא ןשטנעמ עטעדליבעג סלַא ןוא ןדִיי סלַא ןענעק רימ

 ףיוא ,ןענעק רימ ןזומ ןכַארּפש ייווצ , ...*עכַארּפש-סעדנַאל יד ןענעק רימ ןוומ

 ןשיווצ טייזעצ ןוא טײרּפשעצ רימ ןענייז םעד ףיוא ;תולג ןיא רימ ןענייז םעד

 םעד -- עגַארפ עשירָאטער ַא רע טלעטש -- ךָאנ רימ ןפרַאד סָאװ ...רעקלעפ

 .עגַארפ ַא טימ רע טרעפטנע ?"הצע ןַא זדנוא טגערפ רע רָאנ ?ןָאגרַאשז

 ביוא ןוא ,יז ןריפ תושפנ ןָאילימ יירד .עכַארּפש עטירד ַא טריטסיסקע סע;

 ייז זיב ןטרַאװ טינ רימ ןענָאק ,ןדליב תושפנ ןָאילימ יירד יד ןליוו רימ

 םעד ךָאנ רעירפ ןדייר ןרעטלע עטוג .ןענרעלסיוא ןכַארּפש ערעדנַא ךיז ןלעוװו

 עכַאוּפש ןייק .ןרעטלע יד יװ ןדייר סיוא ךיז טנרעל דניק סָאד רעדייא ,דניק

 קידנטכַארטַאב טגָאז רע סָאװ ,ענעגייא סָאד שידיי ןגעוו קידנדיר רע טגָאז)

 ,טוג טינ -- קילייה טינ ךיז ריפ דנוא ןַא זיא עכַארּפש ןייק --- (שיערבעה

 ,(*װ"זַאא "לטימ ַא רָאנ זיא עכַארּפש יד .טכעלש טינ

 שיטקַאפ זַא ,רעייט ױזַא םיא ןרָאװעג וליפא לטימ ַא יװ שידִיי זיא רעטעּפש

 ךיז רַאפ ליצ ַא ןרָאװעג זיא ןוא לטימ ַא זיולב ןייז וצ טרעהעגפיוא סע טָאה

 ףרעטייל וצ יז טכוזעג רעִירפ יו רעמ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש ַא ,ןיילַא

 ןיז טרעדנעעג טָאה רע זַא ,טינ טניימ סָאד .ןריוויטלוק וצ ןוא ןבייהרעד וצ

 רעײט טרעהעגפיוא טינ לָאמ ןייק טָאה רע ,ןיינ ,ָא ,שיערבעה ןגעוו גנוניימ

 ןילַא טָאה רע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ךָאנ טרפב ,ךַארּפש עשיערבעה יד ןטלַאה וצ

 -רעדָאמ רעד ןוא גנובעלפיוא רעד וצ טבערטשעג טָאה רע .שיערבעה ןבירשעג

 ,ץכ ןויצ-ןב וצ ווירב ַא ןיא ,1903 ןיא .םיאיבנ יד ןופ ךַארּפש רעד ןופ גנוריזינ

 ןייז רַאפ ןענַאמשירפ ףיוא טגָאלקעג ךיז רע טָאה ,ןחזה ןופ רָאטקַאדער םעדי

 טרָאװ עיינ סָאד טּפירקסונַאמ ַא סעצרּפ ןיא טסייה סָאד ,םענייז ןיא ןקעמסיוא

 טָאה ,דיישרעטנוא רעד טָאק ."יתע בתכמ, ןטלַא ןטימ סע ןטייברַאפ ןוא *ןותע;

 -פיוא :ךַארּפש רעד טימ ןדנובעג זיא ןוא רקיע ןַא זיא ,ווירב ןיא ןבירשעג רע

 -עפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד רַאפ רָאי ףניפ ןעוועג זיא סָאד ,(**"גנובעל

 דלַאב ךיוא רעבָא ,עלָאר עקידנריפ ַאזַא טליּפשעג טָאה ץרּפ רעכלעוו ןיא ,ץנער

 טָאה גנוגעװַאב רעשיטסישידַיי רעד ןופ ןערב ןטכער ןיא ,1908 ןיא ,ריא ךָאנ

 .44 'ז ,1 דנַאב ,קעטָאילביב עשידיי יד (*

 ירעביא זיא ווירכ רעטריטַאד-טינ רעד .122 'ז ,1929 ,ענליוו .םעדער ןוא ןוירב (**
 טָאה ץרּפ זַא ,רעשמ זיא עיצקַאדער יד .1927 ,ביבאילת ,'ה דנַאַב ,תסנכ ןופ טקורדעג
 ,ןזיוועגנָא קיטכיר סטָאה ליזיימ ןמחנ ."ףסאיחא, ןופ רעבעגסיורא םוצ ןבירשעג םיא

 טָאה הע ךיוא רעבָא מזה ןופ רעבעגסױרַא רעד ןעוועג זיא ווירב ןופ טַאסערדַא רעד זַא
 "ןב יוו .1905 םורַא ןרָאװעג ןבירשעג !זיא ווירב רעד זַא ,קידנענעכער ,תועט ַא טכאמעג

 סָאו ,ףסאמה ןוא ןמזה ןיא ,(א"ישת ןושח 'ד ,ביבא-לת ,רקובה ןיא) טרעלקרעד ץכ ןויצ
 .טביײרש ליזיימ יוװ ,לַאנרושוי-שדוח ןייק טינ ,;ךוברָאי-לטרעפ ַא ןעוועג ,בגא ,זיא
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 ןעמענרַאפ וצ טמוק סָאװ ,ךַארּפש ַא ףיוא יװ ,שידִיי ףיוא טקוקעג טינ ,ץרּפ

 רע טָאה עיצילַאג ןיא סעדער ענייז ןופ רענייא ןיא ,שיערבעה ןופ טֹרָא םעד

 -לשֹוו ,ךַארּפש-רוטלוק ששיערבעה עטלַא רעזדנוא רַאװצ ןבָאה רימ , :טרעלקרעד

 ףיוא טנייה ןופ ךעלגעממוא רעבָא ןָאק יז ;טפנוקוצ ַא רשפא ךיז רַאֿפ טָאה עּכ

 ענעגייא ןַא טנייה ןיוש ףרַאדַאב קלָאפ סָאד ןוא ,ךַאדּפשקלַאפ ַא ןרעוװ ןגרָאמ

 ןומ רימ ,עיצַאלימיסַא ןופ םָארטש ןטימ ןרעו ןסירעגטימ טינ ידכ ,ךַארּפש

 וליפא זיא שידִיי ,(*"ןגרָאמ םעד ןבעלרעד ןליוו רימ ביוא ,טנייה םעד רַאפ ןגרָאז

 סָאװ ,טנייה ַאזַא ןופ ,טנייה ןופ ךַארּפש ַא טּפיוהרעד םיא רַאפ ןעוועג טלָאמעד

 טינ ןפוא םושב טנקיילרַאפ סָאװ ןוא ,"ןגרָאמ םעד ןבעלרעד, זדנוא טפלעה

 טָאה עכלעוו ,ךַארּפש-רוטלק רעשיערבעה רעטלַא רעזדנוא, ןופ טרעו םעד

 ' ..טפנוקוצ ַא רשפא ךיז רַאפ

 -רַאפ טָאה ץרּפ סָאװ ,עיציזָאּפ יד ןעוועג שיטקַאפ זיא טײקיכַארּפש-יײװצ
 לָאמ ַא סָאװ ,טינ רעמ ,עגַארפ-ןכַארּפש רעטלקיװרַאפ-שיגַארט רעזדנוא ןיא ןעמונ
 ,טכיוועגכיילג ןייק ןופ טיג סייוו סָאװ ,לָאשגָאװ רעשירָאטסיה רעד ףיוא טָאה

 ,ךַארּפש(-שידִיי רעד ןיא;, ...עטייווצ יד --- לָאמ ַא ןֹוא ןגיווועגרעביא ךַארּפש ןייא
 ,ץנערעפנָאק ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ףיא טרעלקרעד ךעלרעייפ רע טָאה
 "ייו המשנ רעזדנוא ,ןפַאשַאב רוטלוק רעזדנוא ,ןעלמַאז רצוא רעזדנוא רימ ןליוו

 עלַא ןיא ןוא רעדנעל עלַא ןשיװצ ןקינייארַאפ ךיז לערוטלוק ןוא ןקעװ רעט
 שידַיי רעבָא ...טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ זדנוא טדניברַאפ שיערבעה, (**.,,"ןטייצ
 טינ ןבעל שידִיי ןייק ןָאק שידִיי ןָא ..טרַאװנגעק רעד ןיא זדנוא טקינייארַאפ
 סע; :ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט רעד ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא רע טביירש --- ?ןייז
 -רעד ,(שטייד :ךַארּפשסױא רעקיטנייה רעד טיול) "שטייט, ןסייהעג לָאמַא טָאה

 ןפור שרעדנַא ןוא .שידִיי :ךַאפנייא דנוצ ןוא שטייט-שידַיי ,שטייט-ירבע :ךָאנ
 רע רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש ןייז ךָאד זיא סע :טנָאקעג טינ קלָאפ סָאד סע טָאה
 קידנרעדנע ,טרילימיסַא טָאה רע טָאװ ,ךַארּפש ַא --- סיוא ןצנַאג ןיא ךיז טבעל
 ןוא 'ועצ ןייז ,המשנ ןייז ריא ןיא קידנסיגנײרַא ןוא רוטקורטס יד ,ןעמרָאפ יד
 ,(***"טעבעג ןוא גנונעפָאה ,טפַאשקנעב ןייז ,ןרָאצ

 רעשיטסישידַיי רעד ןופ רעריפ רעד טינ ביוא ,רעריפ ַא ןעוועג זיא ץרּפ

 טסַאפרַאפ טָאה רע ןעוו ,1891 ןיא רעבָא .ןבירשעג סע טָאה רע ןעוו ,גנוגעוװַאב

 "םזישידיי; טרָאװ םצע סָאד טריטסיסקע טינ ךָאנ טָאה ,"גנודליב ,, לקיטרַא םעד

 ץרּפ טָאה ,1889 ןיא ,רָאי רַאּפ א טימ רעַירפ ךָאנ ,תמא ,(*םזינָאגרַאשז? ןדייס)

 שידִיי ליו רע לייוו זַא ,טרעלקרעד ןעמכילע םולש וצ ווירב ןשיערבעה ַא ןיא

 טימ ןרעכייראב ןושל-עמַאמ ןעמ ףרַאד ,ןכַארּפש עלַא יװ ,ךַארּפש ַא ןייז לָאז

 ,תוגשה עיינ יד וצ זיב ןבייהרעד ןָאגרַאשז, םעד ןעמ ףרַאד ,רעטרעוו עיינ

 ענעגייא סרעביירש םעד וצ זיב ןוא קלָאפ םוצ ןעמוק ייז טימ ליוו ןעמ סָאװ

 ןענייז סָאװ ,ןעיידיא יד יו ,שרעדנַא ןוא רעכעה טפָא ןענייז סָאװ ,ןעיידיא

 .251 'ז ,טרַאד (*
 ,19231 ,ענליוו ,ָאװיי ןופ קעטָאילביב ,ץנערעפנָאק ךַארּפש עשידי עטשרע יד (**

 ,16 'ז

 ,2-21 רעמוגנ ,1909 ,עשראוו ,טפירשנכָאװ רעשידיי ןיא ,"שידיי ןוא שיערבעה, (***
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 טּפַאכעגסױרַא וליפא ךיז ןעּפ סעצרּפ ןופ טָאה ווירב םענעי ןיא / .(*ןעמונעגנָא
 ןיא סָאװ ,סעּפע ףיוא יוװ "ןָאגרַאשז; ףיוא טינ קוק ךיא, :יוװ ,קורדסיוא אזַא
 -- ,,לטימ קידנעייגרעביארָאפ ַא ףיוא יו ןוא (*ינש ילכ לעכ;) גנַאר ןטייווצ ןופ
 -סיוא טָאה רע סָאװ ,גנוניימ רעד טימ ןצנַאג ןיא טינ סָאד טמיטש סיוועג ןוא
 .עקנַאינ ַא; רָאנ זיא שידִיי זַא ,גנוניימ רעד טימ ,"גנודליב; ןיא טקירדעג
 טָאה 1889 ןוא 1888 ןופ ווירב ענייז ןיא ךיוא זַא ,ןעקנעדעג וצ קיטיינ זיא ךָאד
 טינ ,שידִיי ןביירש ףרַאד ןעמ יוװ ,ןפוא םעד טַאהעג ןעניז ןיא טפיוהרעד ץרּפ
 ןופ ןבעל ןשירָאטסיה םעד ןיא טמענרַאפ ךַארּפש עשידִיי יד סָאװ ,טרָא םעד
 ןגעו .ןבעל ןקיזָאד םעד ןיא טליּפש יז סָאװ ,עלָאר יד טינ ןוא קלָאפ ןשידִיי

 רע90 יד ןוא רע80 יד ןיא ץרּפ זיא עלָאר רעשירָאטסיה ריא ןוא טרָא ריא
 טָאה רע סָאװ ,גנוניימ רעד וצ טנעָאנ ,רעקיצניו רעדָא רעמ .,ןעוועג ןרָאי
 -יב עשידַי דנַאב ןטשרע םעד ןופ לקיטרַא-םַארגָארּפ םעד ןיא טקירדעגסיוא

 ןיוש ןענייז סָאװ ,תויאר יד וצ היאר ַא ךָאנ קיטיינ זיא רעמָאט ןוא .קעטָאילב |
 דחא וצ ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,ווירב ַא ןריטיצ ךיא ליװ ,ןרָאװעג טכַארבעג
 ןופ דנַאב ןטירד םעד טיירגעג טָאה רע ןעוו ,(שיסור ףיוא ןבירשעג) ןעמעה
 דחא ןגָאלשעגרָאפ רע טָאה ווירב םעד ןיא .1894 ןיא ,קעטַאילביב רעשידִיי ןייז
 ןגעוו לקיטרַא ןַא קעטַאילביב רעשידִַיי רעד רַאפ ןביירשנָא לָאז רע זַא ,ןעמעה
 ןיא ,טרעכיזרַאפ םיא ץרּפ טָאה ,לקיטרַא םעד ןביירש ןעק רע .ןרעקסניּפ 'רד
 -- טנַאקַאב ךייא זיא אמתסמ/, .שידַיי ןיא אקווד טינ ,ליוו רע ךַארּפש רעסָאװ
 וצ ליצ ןטימ ןבעגעגסױרַא טרעװ קעטָאילביב יד זַא --- ןבירשעג ץרּפ טָאה
 (**"ןָאגרַאשז בילוצ טינ ןיטולחל ןוא ןסַאמ יד ןשיווצ גנודליב ןטײרּפשרַאפ
 טנעקרענָא; ,1898 םורַא ,לסיב ַא רעטעּפש וליפא ץרּפ טָאה ןענָאסלכימ .ב טיול

 -ניא רעד רַאפ טינ רעבָא ,ןסַאמ יד ןדליב וצ לטימ ןקידנעוװטיונ סלַא שידִיי
 רע סָאװ ,עדער ַא ןיא טגָאזעג ץרּפ טָאה 1904 ןיא וליפא ןוא ,(***"ץנעגילעט
 זַא ,טייקיטעט עשירַארעטיל רָאי 25 סװָאלָאקָאס םוחנ דובכל ןטלַאהעג טָאה

 ןייז ןופ ךשמב/ זַא ,"ךַארּפש ַא ןָא ןעועג ןרָאי רעטנזיוט זיא קלָאפ רעזדנואג
 סע זַא ןוא *ךַארּפש ןייז ןדייר סָאד ןסעגרַאפ רע טָאה קנערק-תולג רעגנַאל

 .(=*י+עיערבעה ןופ גנובעלפיוא רעד ךָאנ טשדע ןגָארקעגקירוצ יז טָאה

 ןיא .1904 רָאי ןיא שיערבעה ףיוא ןוא שידִיי ףיוא טקוקעג ץרּפ טָאה ױזַא
 זיא ,קעטָאילביב עשידִיי דנַאב ןטשרע םעד ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןעוו ,1
 רעלַאנָאיצַאנ רעשידִיי ַא ןופ רעטייו ךָאנ ןעוועג ןגיוא ענייז ןיא *ןַאגרַאשז;
 םיא וצ טדנעװעג ךיז טָאה סָאװ ,ןזה"נכי וצ ווירב ןשיערבעה ַא ןיא .ךַארּפש
 רעדורב ,ךייא ףיוא זייב ןיב'כ, :ןבירשעג ץרּפ טָאה ,שידִיי ףיוא ווירב ַא טימ
 רָאנ רימ רַאפ זיא ןָאגרַאשז .ןָאגרַאשז ףיוא ןבירשעג טָאה ריא סָאװ ,רעביירש
 טינ ,("הצוח יתונויעמ ץיפהלפ) ןעיידיא עניימ ןטײרּפשרַאפ וצ ("ילכ;) לטימ ַא

 זיא (?לארשי תילתכפ) ןדִיי רַאפ תילכת רעד ,(**++*"ןילַא ךיז רַאפ תילכת ןייק

 .ערעדנַא ןוא 38 ,12 יזז ,עבַאגסױא עטשרע ,סעדער ןוא ןווירב (*

 ,420 'ז ,שו ,םילשורי .רפס תירק (**

 .39 'ז ,יימ ,1915 ,קרָאײװינ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל (5**

 .205 'ז ,1946 ,קרָאײװינ ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרפ (55**
 .420 'ז ,שו ,םילשורי ,רפס תירק (56*55*
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 -- טרָאװ ןיא טרָאװ ."רעביירש רעשיערבעה ַא ךָאד טייז ריא, ןוא ,שיערבעה

 ..קעטַאילביב רעשידִיי רעד ןופ לקיטרַא-םַארגָארּפ םעניא ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 זיולב טינ ץרּפ טָאה ןָא בייהנָא ןופ זַא ,רימ ןסייוו טייז רערעדנַא רעד ןופ

 טלָאװעג ,ךַארּפש עשידִיי יד ןרעסעבוצסיוא טכוזעג ךיוא רָאנ ,שידִיי ןבירשעג

 ןוא ןפַאש ןשירַארעטיל ןופ טנעמורטסניא ןַא רַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןכַאמ יז

 ןייז ןיא ןיוש .ןעמעלבָארּפ עטסקינייװעניא עריא ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג

 "כיוו ייוצ ףיוא רעפטנע ןַא טכוזעג רע טָאה ןעמכילע םולש וצ ווירב ןטשרע

 ןענייז סָאװ ,ןטקעלַאיד ענעדיישרַאפ יד ןופ עגַארפ רעד ףיוא (א :סעגַארפ עקיט

 טלָאמעד טָאה רע .עגַארפ רענעייל רעד ףיוא (ב ןוא ,ךַארּפשקלָאפ רעד ןיא ָאד

 .ףוטַארעטיל רעד ןיא ףרַאד ,רעשידִישילױּפ רעד ,טקעלַאיד ןייז זַא ,ןטלַאהעג

 םענייאניא .טקעלַאיד רעשידִי-שיסורק רעד סָאװ ,טכער עקיבלעז יד ןבָאה

 רעדיווטעי ןיא יו ,שידִיי ןיא זַא ,ןביולג ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה טימרעד

 ,ןכיילג ןייז ןוא ןילַא ךיז ןבָאה ןעניז ןיא רעביירש רעד געמ .,ךַארּפש רעדנַא

 ןשיווצ .ןזָאלּפָארַא ךיז ףרַאד ןעמ ןכלעוו וצ ,קלָאפ ןופ רענעייל םעד אקווד טינ
 -- לייוו ,גנודניברַאפ עוויטקעיבָא ןייק ָאטינ זיא ןטַאלוטסָאּפ ייווצ עקיזָאד יד

 סָאװ ,תונושל ערעדנַא עלַא יוװ ,ןושל א ןרעו טפרַאדעג שידִיי טָאה :ךשפנ הממ

 רָאנ טינ ,קורדסיוא-ןײלַא ןשירַארעטיל ןופ ןליצ יד רַאפ טצונ רעביירש רעד

 וו ױזַא ,סע ףרַאד -- ןסַאמ יד ןשיווצ גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ לטימ ַא יװ

 ערעדנַא עלַא רעביא טקעלַאיד ןייא ןבייהפיוא רעדָא ,ךַארּפש רעדנַא רעדיווטעי

 יד ןכיירגרעד טעוװ רע זיב גנַאל ױזַא םיא ןרעטייל ןוא ןקיניר ,ןטקעלַאיד

 -ָאמרַאה ןוא ןקינייארַאפ וצ ןבערטש רעדָא ,ךַארּפש-רוטַארעטיל ַא ןופ הגרדמ

 טָאה ץרּפ יו ,ןעגנַאלרַאֿפ .ןטנעמעלע-ךַארּפש עלַאקַָאל עלַא ןסיגפיונוצ שינ

 רַאפ ןרָאװעג זיא סע יװ ,ןרעוו שידִיי לָאז טייז ןייא ןופ זַא ,1888 ןיא טגנַאלרַאפ

 לָאז טייז רערעדנַא רעד ןופ זַא ןוא טנעמורטסניא רעשירַארעטיל ןייר ַא ,םיא

 ןלַאקָאל םעד טסייה סָאד ,םענעגייא ןייז ןצונ וצ ןייז טביולרעד רעביירש ןדעי

 ןעניז ןיא ךות ןיא טָאה ץרּפ רעבָא (*שיגָאל רָאג טינ ןעוועג זיא -- שידִיי

 ןפַאש ןגייא ןייז יו ,ללכב טרָאװ עשירַארעטיל-שידִיי סָאד ױזַא טינ טַאהעג

 לָאז רע זַא יא ןעוועג קיטכיוו זיא ןפַאש-טרָאװ םענעגייא ןייז רַאפ .שידִיי ןיא

 -טימעג םעד טימ םכסהב ןוא ןגעו האנה רענעגייא ןייז ןופ , ןביירש ןגעמ

 םעד ןצונ ןגעמ לָאז רע יא ,"קידנביירש ךיז טניפעג רע ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ

 ךיא טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה קרעוװו ענעגייא ענייז ,,,ןלױּפ ןופ טקעלַאיד

 ףיוא ןזיוועגנָא ןעמכילע םולש וצ ווירב ןטייווצ ןייז ןיא טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד

 -ַאב ַא טַאהעג עלַא ייז ןבָאה ךָאד ,ןטקנוּפ עשירַארעטיל-ךעלכַארּפש ערעדנַא

 ,רוטַארעטיל-שידִיי רענרעדָאמ רעצנַאג רעד ןופ עיצולָאװע רעד רַאפ גנוטייד

 ןײלַא ןצרּפ רַאפ רָאנ טינ ןוא ןעמוקוצפיוא ןביױהעגנָא טלַאמעד טָאה סָאװ

 -עּפש ךָאנ ןוא טַאהעג הטרח גנוניימ רעד טָא ףיוא רע טָאה רעטעּפש לסיב ַא (*
 טגָאזעגסױרַא שוריפב ךיז ,1899 כײהנָא ,ןיקצינוװַאר .ח .י וצ ווירב ַא ןיא רע טָאה רעט
 זיא סע, .טנגעג ןייז ןופ טקעלַאיד-שידי םעד ןצונ לָאז רעכיירש רעדעי זַא .םעד ןגעק
 ןיא טינ ה"ד) ןײלַא סרעביײרש יד ןופ ךַארּפש יד זַא -- ןבירשעג רע טָאה -- רשוי ַא
 ,ךעלטרעוו ןוא רעטרעוו ענױזַא ןופ ןייר ןייז לָאז (.ג .ש -- ןענױשרַאּפ יד ןופ ןגָאלַאיד
 ,1951 ,קרָאייװינ ,רוטלוק עשידי) "טינ ײז ןעמ טיײטשרַאפ ןטנגעג ערעדנַא ןיא סָאװ
 ,(25 'ז ,לירּפַא
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 -כיוו יד ןָא ןענָאמרעד ךיז ןלעװ רימ ןעו ,ןרעו רָאלק זדנוא טעװ סָאד
 םולש טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עטסקיט
 .ןכַאמ רָאלק טווּורּפעג ןעמכילע

 ןעמכילע םולש טביולרעד ווירב ןטייווצ ןייז ןיא ןיוש רע טָאה שידִיי עגונב
 דנַאלטור ןוא עטיל ןופ ןדִיי סָאװ ,ןקורדסיוא יד; רעדיל ענייז ןיא ןרעדנע וצ

 .(*ןדייל טינ ןופרעד לָאז סָאמ-זרעפ יד זַא יאנתב ,"ןייטשרַאפ טינ ייז ןלעװ

 -עטיל ַא ןרעוו ליוו סָאװ ,ךַארּפשקלָאפ ַא זַא ,ןעוועג הדומ ,סע טסייה ,טָאה רע

 ריא ןרעטש סָאװ ,ןעמזילַאקָאל ענעי ףיוא ןייז רתוומ זומ ,ךַארּפש-רוטַאר

 רךַארּפש עשידִיי יד .טנגעג רענעי רעדָא רעד ןופ ןצענערג יד ןופ ןיײגוצסױרַא
 רימ :ןײלַא סָאד רָאנ טינ ןוא -- רעכעלטייהנייא ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ןרעװ זומ
 :ןקורדסיוא עיינ ןוא רעטרעוו עיינ טימ יז ןרעכיײרַא2 ןייא ןיא ןטלַאה ןזומ
 רע טביירש ,רימ ןזומ ,ןעיידיא עיינ ןעגנערבניירַא ןליוו רימ יוװ ױזַא טקנוּפ,
 סָאד לייוו ,ןקורדסיוא עיינ ,ןעמרָאפ עיינ ןפַאש --- 1889 יימ ןט17 ןופ ווירב ןיא
 עקיזָאד יד .ןעגנערבניירַא ןליו רימ סָאװ ,ןסיינ יד רַאפ טינ גיוט דיילק עטלַא
 טעװ ףוס לכ ףוס רעבָא ,ךעלדמערפ ןייז בייהנָא ןיא ןלעוװו ןקורדסיוא (עיינ)
 .הנבהה זחוכ ןייז ןרעכײרַאב ןלעװ ייז ןוא ,ייז וצ ןעניווועג וצ ךיז רענעייל רעד
 -נײרַא ןוא קנַאדעג ןיימ ןצענערגַאכ וצ טרעטַאמעג טינ ךיז ךיא בָאה רעבירעד
 ןעניז ןיא בָאה'כ .םע"ומה םעד ןופ ןעמַאריךַארּפש יד ןיא םיא ןשטעווקוצ
 -סיוא ןענעק ןטסלופ םוצ לָאז סָאװ ,ךַארּפש ַא רָאנ ,ךַארּפש ןייז טינ טַאהעג
 ,ןיטשרַאפ טינ רענעייל רעד טעװ ױעמָאט ןוא -- טליפעג בָאה ךיא סָאװ ,ןקירד
 זַא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעגנַאלרַאפ רימ בוא, .,,"ןייטשרַאפ ןענרעל ךיז רע לָאז
 זַא ןעלקיװטנַא לעוטקעלעטניא ױזַא יז רימ ןפרַאד ...ךַארּפש ןייז ןענעק לָאז סעי
 ,(*=.."ןעינעפרעדַאב עקיטסייג סליכשמ םעד ךיוא ןקידירּפַאב ןענעק לָאז יז

 רעשידִיי רעד רַאֹפ םַארגָארּפ סעצרּפ ןעוועג ביײהנָא ןיא ךיילג זיא סָאד
 וצ טכוזעג טָאה רע .רענרעדָאמ ,רעכייר ןוא רעכעלטייהנייא יז ןכַאמ :ךַארּפש
 טלָאװעג רע טָאה ףליה ריא טימ לייוו ,ךַארּפש יד ןעיײנַאב וצ ןוא ןרעכיײרַאב
 ןעועג דמערפ ,עקַאט תמא ,זיא םיא .רוטַארעטיל יד ןעיינַאב ןוא ןרעכיײרַאב
 זיא רע רעבָא ,גנוגעוַאב רעשיטסישידִיי רעקידרעטעּפש רעד ןופ עירָאעט יד
 .קיטקַארּפ ריא ןופ רענָאיּפ ַא ,רעייגרָאפ ַא ןעוועג

 -עּפש םעד ןופ םַארגָארּפ עשיטקַארּפ יד ןעזעגסיורָאפ טָאה רע טייוו יו .
 ,סעירָאעט ענייז ןופ ןסיוו קידנלעװ טינ ןוא קידנסיוו טינ ,םזישידִיי ןקידרעט
 קרעוװו ענייז ןקורד ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא ךָאנ סָאװ ,ןופרעד ןעז ןעמ ןעק
 יד ןעמונעגנָא ךיז 1887 רָאי ןיא (דיל ןשיערבעה ַא ןיא) רע טָאה ,שידִיי ףיוא
 רעבָא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאד ."ךַארּפש סלרעמש ןוא סלרעב, ןופ עדווירק
 ןושל רעד ה"ד ,סלרעמש ןוא סלרעב רָאנ ,ךַארּפש ענעגייא ןייז טינ יװ ױזַא
 טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ וליפא םיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןשטנעמסקלָאפ םענופ
 -רעביא-טסנוק עטסמיטניא ענעגייא ענייז ןופ םוידעמ ןרַאפ טכַאמעג ןיוש סע
 ,םעד וצ ןבערטש ןבױהעגנָא וליפא ןיוש טָאה רע יו ,םעד ךָאנ -- ןשינעבעל

 ,16 'ז ,1929 ,ענליוו ,ץרּפ .ל .י ןופ םסעדער ןוא ווירב (*
 ,1/ '/ ,טרָאד (**
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 . ;עשירַארעטיל-ןיר רַאפ ןושל-עמַאמ ןצונ לָאז עיצנעגילעטניא עשידִיי יד זַא
 | ,ןליצ עשירערעלקפיוא זיולב טינ

 ,ךַארּפש ערעדנַא עדיווטעי יװ ױזַא ,שיערבעה יװ ױזַא שידִיי זיא םיא רַאפ
 לטימ ַא זיולב -- ןײלַא ךיז רַאפ "טכעלש טינ ,טוג טינ ,קיליײה טינק ןעוועג
 םורַא ןבירשעג ,ןקילַאיב וצ ווירב א ןיא .ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןדיירוצפיוא ךיז
 טרעלקרעד ,ץיווָאנרעשט ןיא ץנערעפנָאק רעד רַאפ רָאי ייווצ לכה-ךס ,6
 סָאװ ,שטנעמ .רעקידעבעל רעד רָאנ ,רקיע רעד זיא ךַארּפש יד טינ; זַא ,רע
 ,לָאמ ןייא טינ טכַאמעג רע טָאה ןעגנורעלקרעד עכעלנע .*ךַארּפש רעד ןיא טדער

 ליצ ןייק טינ םיא רַאפ ןעוועג זיא ,ךַארּפש עדעי יװ ,שידִיי שטָאכ רעבָא
 םוצ געװ ַא ,ףשמנעמ ןקידעבעל, םוצ געװ ַא ,לטימ ַא רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאפ
 ױזַא .רעביל ץלַא ןוא רערעײט ץלַא ןרָאװעג םיא לטימ סָאד טָא זיא ,קלָאפ
 ןופ תובישח יד ןוא ןח רעד םיא ייב זיא ,םייבר עשידיסח עקילָאמַא יד ייב יו
 ןופ תובישח רעד ןוא ןח םעד טימ םענייא ןיא ןסקַאװעג ךַארּפשקלָאפ רעד
 -ביל ןוא סערעטניא ךיוא טניימעג טָאה קלָאפ םוצ טייקנדנובעגוצ ןייז ,קלָאפ
 םעד יװ ױזַא ןוא .תוישעמ ענייז וצ ,דיל ןייז וצ ,ןפַאש סקלָאפ םוצ טפַאש
 סָאװ ,לַאװק ַא ןרָאװעג רעמ ץלַא ןענייז תוישעמ טּפיוהרעד ןוא רעדיל סקלָאפ
 .תוישעמ ןוא רעדיל יד טָא ןופ ךַארּפש יד זיא ,ןפַאש סעצרּפ ןעקגורטעגנָא טָאה
 ןביוהרעד זיא ןײלַא רע רעמ סָאװ .רעטנעענ ץלַא ,רעביל ץלַא ןרָאװעג םיא
 הגרדמ רעד וצ זיב תוישעמ סקלָאפ םעד קידנבייהרעד ,רעטכיד ַא יװ ןרָאװעג
 רענעביוהעג ץלַא -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח ענעגייא ענייז ןופ
 ..ןטכישעג רעדָא תוישעמ יד טָא ןופ ךַארּפש יד ןרָאװעג ןגיוא ענייז ןיא זיא

 טינ טמיטשעג טינ ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט רעד ףיוא רע טָאה ךָאד
 רימ, --- זַא ,"דנוב, ןופ ןירעיײטשרָאּפ רעד ,רתסא ןופ עלומרָאפ רעד רַאפ
 ןופ ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ רעקיצנייא רעד רַאפ ךַארּפש עשידִיי יד ןענעקרענָא
 .ל ןופ עיצולָאזער רעמערטסקע רעקיצניװ רעד רַאפ טינ וליפא ןוא (+?ןדיי
 טינ) עלַאנָאיצַאנ ַא זיא שידִיי, זַא ,ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעריפ ַא ,שטיוװָאנַאזַאכ
 וו ,רעדנעל יד ןיא זַא ןוא ,קלָאפ ןשידִיי ןופ ךַארּפש (עלַאנָאיצַאנ ַא רָאנ ,יד
 -לַאּפ עלופ ריא רַאפ רימ ןעגנַאלרַאפ ,ןסַאמ עשידִיי עטקַאּפמָאק ןעניוו סע
 סָאװ ,עיצולָאזער יד זיא סָאד) "גנוקיטכערַאבכיײלג עכעלטּפַאשלעזעג ןוא עשיט
 קימיטשנייא טעמכ גנורילומרָאפ רערעדנַא ןַא לסיב ַא ןיא טָאה ץנערעפנָאק יד
 יירפ ןרעדעי טביילב שיערבעה וצ גנויצַאב יד, זַא ,בָאגוצ ןטימ -- ןעמונעגנָא
 | ,**"ןעגנוגייצרעביא עכעלנעזרעּפ ענייז טיול

 -רעוו עריא ןענייז טָא ;גנורילומרָאפ ענעגייא ןייז ןגָאלשעגרָאפ טָאה ץרּפ
 ןשידִיי םענופ ךַארּפש סלַא ךַארּפש עשידִיי יד טנעקרענָא ץנערעפנָאק יד, :רעט
 ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד ןיא ןדִיי ןופ גנוקינייארַאפ יד טגנַאלרַאפ ןוא קלָאפ
 םעד ןדיימסיוא טלָאװעג רע טָאה ,ןעעז רימ יו ,(***"ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא
 רעד ףיוא ןענייז סרעפטנע ענעדיײשרַאפ ?סָאװרַאפ ."לַאנָאיצַאנא :וויטקעידָא
 "עג -- רימ ךיז טכַאד ױזַא -- רעפטנע ןקיטכיר םעד .ןרָאװעג ןבעגעג עגַארפ

 ,99 יז ,1921 ,ענליוו ,אוויי ןופ קעטָאילביב ,ץנערעפנַאק ךַארּפש עשידי עטשרע יד (*
 ,108 ,106 "ז ,טרָאד (**

 ,102 יז ,טרָאד (***
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 דלַאב ןבעגעגּפָא טָאה יקסווָאלטישז םייח 'רד סָאװ ,טכירַאב ַא ןיא רימ ןעניפ
 יקסווָאלטישז טיג ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא; :ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט רעד ךָאנ

 רעד ףיוא שיערבעה ןוא שידִיי ןופ עגַארפ רעד וצ גנולעטש סעצרּפ רעביא
 טדער קלָאפ סָאד ןכלעוו ףיוא ,ןושל ַאזַא זיא -- ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט
 ןטכַארטַאב .גנודליב ןוא רוטלוק ריא טּפעש ץנעגילעטניא יד רעכלעוו ןופ ןוא
 ףיוא טינ טכער ןייק עדייב ןבָאה ייז זַא ,רימ ןעניפעג ,שידִיי ןוא שיערבעה רימ
 לייוו ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ סיוא ןיוש זיא שַיערבעה ,"לַאנָאיצַאננ לטיט םעד
 ןייק טינ ךָאנ זיא שידִיי ;שיערבעה ןדייר וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה קלָאפ סָאד
 יליב ריא ריא ןופ טינ ךָאנ טּפעש ץנעגילעטניא יד לייוו ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ

 זיא סָאװ ,שידִיי ןבייהפיוא ןייז ףרַאד עבַאגפיוא רעזדנוא ,רוטלוק ןוא גנוד
 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ,ןסַאמ יד ןופ ךַארּפשקלָאפ א התע תעל
 ,(*"ץנעגילעטניא רעד ןוא קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ ךַארּפש

 גנולעטש סעצרּפ טרילומרָאפ גרעבמָאנ ,ד .ה ךיוא טָאה ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא
 -עג סע טָאה גרעבמָאנ) ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד תעב שידִיי וצ
 "רעיא גרעבמָאנ טָאה -- טגייצרעביא ןיב ךיא, :(טיוט סעצרּפ ךָאנ ןיוש ןָאט
 עשידיי יד ףיוַאד שידַי ףיוא זַא -- רעטרעו סרבח ןרעטלע ןייז ןבעגעג
 ןדִיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד ןרעוו ףרַאד שידִיי זַא .ןרעוו טיובעג טפנוקוצ
 עטלַא ערעזדנוא טינ ךָאנ ןבָאה רימ ןמז-לכ רעבָא .ןרעוו סָאד טעוו ןוא זומ יז זַא

 שידַיי ףיוא טינ ךָאנ ןבָאה רימ ןמז-לכ ,טריפעגרעבירַא רעהַא תורצוא-רוטלוק
 שידִַיי ויא ,קרעװ עלַאנָאיצַאנ עטלַא ערעזדנוא ,תורוד ןופ השורי רעזדנוא
 רעכעלדליב רעבָא רַאפרעד ,רָאלק רעקיצניוװ .,(***ךַאױּפשטקלָאפ ַא קיפיולרָאפ

 רעזדנוא וצ עגונב טקנוּפדנַאטש ןייז ןופ גנוריוויטַאמ ענעגייא סעצרּפ זיא
 "עה, :ייסע ןצרוק םעד ןיא גנוריוװיטָאמ יד טָא ןעניטעג רימ .עגַארפ-ןכַארּפש
 ןייז ןיא ,לקיטרַאטײל ַא יװ ,טכעלטנפערַאפ טָאה ץרּפ סָאװ ,"שידִיי ןוא שַיערב
 ןיא זיב זיא לקיטרַא רעד ,1909 רַאונַאי ןטס28 ,1 רעמונ ,טפירשנכָאו עשידִיי
 רַאפױעד זיא ,ןירַא טינ ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ ןופ עבַאגסוא םוש ןייק
 ,לקיטרַא םעד ןָא ץרּפ טבייה ,ןרעה רימָאל, :ןטַאטיצ ענעגנעל ןעגנערב וצ יאדכ

 ןופ טזיירגרַאפ זיא סָאד :שדוק ןושל :סע טפור שיערבעה .טדער קלָאפ סָאד יו
 ןופ ךַארּפש יד רָאנ ,ךַארּפש עקיליה יד טינ שטייט זיא סָאד .שדוקה ןושל

 טעוו ןוא זיא סָאװ ,ך"נת ןופ -- לביב רעד ןופ ךַארּפש יד ,טייקילייה רעד

 עקיטכענ ענעמוקעגפיוא --- סינעװרַאּפ רימ ןענייז לבינ רעד ןָא .קילייה ןביילב
 -רעכיא לביב יד קיטכיוו זיא סע ביוא ןוא ,רוטלוק-ןופ השורי ַא ןָא ,ןשטנעמ
 רעדעי ךָאד ףרַאד ,עסַאמ רעשידִיי רעד רַאפ ןכַאמ וצ ךעלגנעגוצ ןוא ןצעזוצ
 עשידִיי יד ,לַאניגירָא ןיא לביב יד ןענעק וצ טייקכעלגעמ יד רָאנ טָאה סָאװ ,דָיי
 ערעדנַא ןיא ןעגנוצעזרעביא עלַא סלַא רעטנענ ליפ ןעוועג טלָאװ גנוצעזרעביא
 עשיערבעה עגנעמ ַא ןוא ,טולב רעזדנוא ןיא ךָאד טגיל לביב יד .ןכַארּפש
 טינ ןדָאש ןָא םופרַאּפ ךיז טזָאל ךָאד .ךַארּפש רעזדנוא ןיא --- ןטנעמעלע
 רעטסעב רעד ןיא טיניװשרַאפ קרעווטסנוק ןופ טסייג רעד ןוא ,ןסיגרעביא
 רעשידִיי רעד ףיוא דנרעביוצַאב םעד רעסיוא טקריװ שיערבעה .גנוצעזרעביא

 .120--119 'זז ,1912 ,קרָאירינ ,4 דנַאב ,ןטפירש עטלמַאזעג (*

 .38 'ז ,1946 ,סערייאיסָאנעוב ,ץרפ .ל .י ,גרעבמאנ .ד .חה 5
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 -פלוקס יד ,גנַאלק רענײר-לַאטעמ ןייז ,טרָאװ עטלגילפעג-ןבַאהרע סָאד :המשנ
 ַא ןופ ןצנַאלגּפָא עקידלָאג טימ טלַארטשַאב ,ץלַא סָאד -- ןעמרָאפ עקיטַארוט
 -דנעטשרַאפ טינ זיא סָאװ ,ףושיכ רעקיביײא ןַא זיא ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעצלָאטש
 ,טנעקעג טינ רעדָא ןסעגרַאפ ךַארּפש-לביב יד ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ רָאנ ךעל

 ןריטנַאה .טינ ךיז רימ ןענעק ןבעלסיוא ךַארּפש-לביב רעד ןיא רעבָא;
 -ָארּפ קיצניינ ןופ ןגָאזּפָא ךיז :טסייה קירוצ ןרָאי רעטנזיוט ןופ ןפירגַאב רימ
 -ןעגנַאלק ןוא דנילב-ןברַאפ ןרעוװ :ןעמערָארַאפ ןילַא ךיז ,ןטרעוו-רוטלוק טנעצ
 ,ןליפעג עשיטסיװַאטַא ךייר טימ רָאנ ןבעל ןוא ביוט

 ?ןטלַא םעניא עיינ עצנַאג סָאד ןריפניירַא;
 גנוירטשעצ רעד ןיא ןעניפעגוצסיוא סָאד טייקכעלגעממוא רעד רעסיוא;

 -סיוא ;רוטלוק עשידִיי עקירָאי-טרעדנוהנביז ַא ןפרַאװקעװַא :ןסייהעג סע טלָאװ
 ,ינ'ס ףיוא ןבייהנָא ןוא ןבעל ןשידִיי ןופ רָאי טרעדנוהנביז ןקעמ

 םעיינ ַא ןפַאשַאב :ןסייהעג ךָאנ טלָאװ סע .עטסגרע סָאד זיא סָאד טינ רעבָא;
 ןוא טייו יװ טקנוּפ ,דמערפ ױזַא ןביילב טעװ לביב יד ןכלעוו רַאפ ,ןָאגרַאשז
 גנוכעוושרַאפ ַא יברעד דניז ַא ךָאנ זיא סע ןוא ,ןקיטנייה ןרַאפ זיא יז דמערפ
 | ,"טייקילייה ַא ןופ

 טרילומרָאפ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ץרּפ טגערפ ,קלָאפ סָאד טפור יװ ןוא;
 -סניא-רוטלוק ןקיטנייה ןייז קלָאפ סָאד טפור יו -- שיערבעה וצ גנולעטש ןייז
 זיא סע :טנעקעג טינ קלָאפ סָאד סע טָאה ןפור שרעדנַא ןוא, ."שידִיי ?טנעמורס
 רֶע סָאװ ,ךַארּפש ַא ;סיוא ןצנַאג ןיא ךיז טבעל רע רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש ןייז ךָאד
 ןיא קידנסיגנײירַא ןוא רוטקורטס יד ,ןעמרָאפ יד קידנרעדנע ,טרילימיסַא טָאה
 ,טעבעג ןוא גנונעפָאה ,טפַאשקנעב ןייז ,ןרָאצ ןוא רעצ ןייז :המשנ עצנַאג ןייז ריא
 טימ ,טצנַאלפרַאפ ץרַאה ןגייא ןייז ןיא רעבָא ,ןעמונעג גייווצ ןדמערפ ַא טָאה רעק
 טָאה טילבעגפיוא ןוא טצָארּפשעגסיױא ןוא ...ןסָאגַאב טולב ןוא ןרערט ענעגייא
 -רַאפ רעד טימ זדנוא טדניברַאפ שיערבעה; :רעטייוו ןוא .* 'שידיי' -- ףיוא יז
 שידִיי רעבָא ,טינ ןעמ טבעל ּפָאק ַא ןָא -- ?תומי אלו אשיר קיסּפ' :טײהנעגנַאג
 ,טרַאװנגעק רעד ןיא זדנוא טקינייארַאפ

 "ףןייז טינ ןבעל שידִיי ןייק ןעק שידִיי ןָא;
 ;רעטרעװ יד טָא טימ לקיטרַא ןייז טסילש רע ןוא
 טרַאדעגסױא ;לָאמש וצ זיא דיילק סָאד טינ ...רוטלוק עשידוי יד זיא םערָא;

 סָאד יוװ ,סיוא ױזַא טקנוּפ טעז ערעדנַא ןגעק ךַארּפש עשידִיי יד ,בייל סָאד זיא
 ןופ ןרעטַאעט ןגעק רעטַאעט עשידִיי סָאד ,ןטעטיסרעווינוא ןגעק רדח עשידִיי
 ,רעטסיולק םענרָאמרַאמ ,ןכיוה םעד ןגעק 'לביטש' עשידִיי סָאד ,רעקלעפ ערעדנַא
 ןדמערפ םוצ ןפילטנַא רָאנ ,עניילק ענעגייא סָאד ןכַאמ סיורג טינ ריא טליוו
 -נַא ץעגרע ;םערָא וצ ןוא ןיילק וצ ןימלע-תיב עשידִיי סָאד וליפא זיא ,ןסיורג
 ,זדנוא ייב ןביילב רעבָא ריא טליוו ..רעסערג ,רענייפ ,רעכייר סע זיא שרעד
 --- ךַארּפש רענעגייא ןייז ףיוא קלָאפ םוצ ןדייר ריא טזומ ,קלָאפ ןשידִיי ןיא ןקריוו
 "וטבעל סָאװ ,רעד ףיוא ןוא

 טלַאה רע .ןיינ ,ָא ?שיערבעה וצ גנולעטש ןייז ןטיבעג טָאה רע זַא ,סע טניימ
 לביב יד ןענעק ףרַאד ,טייקכעלגעמ יד רָאנ טָאה סָאװ ,דִיי רעדעיג זַא ,ץלַא ךָאנ
 6( 2 ..."לַאניגירָא ןיא
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 טגעװ ,לָאמ ַא ךָאנ ךיא גָאז ,שידִיי ןוא שיערבעה ןופ לָאשגָאװ רעד ףיוא

 לָאמ עלַא רעבָא ,עטייווצ יד -- לָאמ ַא ןוא ךַארּפש ןייא לָאמ ַא רעביא םיא ייב
 ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,תונושל עדייב ןצַאש וצ יװ ,רע טסייוו
 ןיא יא ןטפירש עטלמַאזעג ענייז קורד םוצ ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ רע זיא
 ןענייז סעבַאגסיוא ,עלופ רעקיצניוװ רעדָא רעמ ,עדייב .שיערבעה ןיא יא ,שיִדִיי
 גַאלרַאפ רענליוו ןיא (דנעב ןצכַא ןיא) עשידִיי יד :טיוט ןייז ךָאנ טשרע סיױרַא
 *הירומ,  גַאלרַאפ ןיא -- (דנעב ןעצ ןיא) עשיערבעה יד ,(* ןיקצעלק .ב ןופ
 ,(+יביבא-לת --- רעדָא ,(*ריבד;)

 -ןכַארּפש רעד ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא עכעלטנפע עטצעל עמַאס סצרּפ וצ

 א ףיױא ענליוו ןיִא ןטלַאהעג יז טָאה רע .1912 ןופ עדער ַא טרעהעג עגַארפ

 ןטלַאהעג יז טָאה רע .עדער רעד טָא ןופ ןטכירַאב ייווצ ןבָאה רימ .,טעקנַאב
 טָאה ,םלועה ןופ רָאטקַאדער ,ווָאנַאיױרד .א ,רעטסײמ-טסַאָאט רעד יװ ,םעד ךָאנ
 טָאה םלוע םענופ לייט רעשיטסישידַיי רעד ןוא ,שיערבעה ןיא טסירגַאב םיא
 ןופ תיצמת רעד .שידִיי טינ ןוא שיערבעה טדער רע סָאװרַאפ ,טריטסעטָארּפ
 ,ןטילַאש .מ טול ,זיא טנעמָאמ ןכעלכַארּפש םעד טָא וצ עגונב רעפטנע סעצרּפ
 רעשיערבעה ןייז זיא שידִיי ןופ המשנ יד .סרעזדנוא זיא שיערבעה ...2 :ןעוועג
 -רַאפ טייהרעמ יד ּוװ ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא שיערבעה ףיוא ןדייר רעבָא ,טלַאהניא
 רעבָא ,ןטסישידִיי יד וצ רעכיג רעװעג ךיא, ..,"טינ .ךיא טלָאװ ,טשינ ךימ טייטש
 -- שיערבעה קידנענעק טינ רעביירש רעשידִיי ַא ןייז ןעק'מ זַא ,טניימ סָאװ ,רעד
 ןיא ץרּפ טָאה תונורכיז-טנגוי לטיּפַאק ַא סילבב ללה טיול ,(***"תועט ַא טָאה רעד

 טנָאזעג ףמַאק-ןכַארּפש םעד טרירעגנָא טָאה רע ּוװ ,עדעד ןייז ןופ לייט םעד
 רענייא ןיירַא ךיז ןסיג ייז ןעוו ,ןכייט עקיטכעמ ייווצ ןעזעג טָאה סע רעוו; :ךרעכ
 רעייז ןופ טרָא סָאד זיא ןשטנעמ ןקיצרַאהכייװ ַא רַאפ זַא ,סייוו ,ןרעדנַא םעד ןיא
 ,םרַאיל ַא .תושפנ תנכס שממ זיא'ס .רעמענעגנָא רָאג ןייק טינ ךיז ןענעגעגַאב
 ןופ רעטייו עלעסיב ַא רעבָא .סעילַאװכ עקידנעיירש ןופ שער ַא ,שיורעג ַא
 ןוש זיא -- רעטייוו ךָאנ .למוט ַאזַא טינ ןיוש זיא טרָא ןכעלרעפעג םעד .טָא
 ױזַא ,ךעללירפ ןסילפ ייז ןוא --- ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןכייט יד ,ליטש רָאג
 ןסילפ רימ ןיא ...םָארטש ןייא ןייז ןָא תישארב ימי תשש ןופ ןלָאז ייז ןעוו יו
 זיא הציחמ םוש ןייק ןוא םענייאניא טפעהַאב ןענייז ייז ,םולשב ןכייט עדייב
 ,(+++*ָאטינ ייז ןשיווצ

 ןיא ךיז ןבָאה ,רעשידִיי רעד ןוא רעש:ערבעה רעד ,ןעמָארטש עדייב ,ָאי

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא) עבַאגסױא עקידנעביףלעווצ ַא זיא עקירעמַא ןיא (*
 זיא רעטעּפש .(1920 .קרָאיײינ) "שידייא גַאלרַאפ ןכרוד ןרָאװעג טריקילבוּפ (יקסניּפ דוד
 . ןופ טריטקַאדער ,עבַאגסױא עקידנעברצכַא ןַא סױרַא ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא
 שיפַארגָאטָאפ גַאלרַאפ רעכיב ָא"קיצ טָאה עבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןופ .יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ןיא -- גנונעדרָא ,רעשיגָאלָאנָארכ א ,רעטרעדנעעג ַא ןיא רעבָא -- טקורדעגרעביא
 ,רעגינ .ש ןופ ריפנײרַא ןַא טימ ,1947 ,קרָאײויג ,דנעב ףלע ןיא עבַאגסיוא

 םיירבעה,) סעצרפ קרעוו עלַא ןופ גנולמַאז עשיערבעה עקידנעטשלופ רעמ ַא (**
 רעטנוא ןבעגוצסיורַא ןבױהעגנָא ,ביבא-לת ,"ריבד, גַאלרַאפ טָאה .("תידיאמ םימגרותמהו |

 ,1947 ןיא רעצלעמ .ש ןופ (גנוצעזרעביא רעד ןיא ןוא) עיצקַאדער רעד
 ,50--49 רעמונ ,1925 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל (***
 .י"שת ולסכ א"י ,קרָאיײװינ ,ראודה (55**
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 םיכוּפיה ערעדנַא ענעדיישרַאפ יו ױזַא .סנייא ןרָאװעג ןענייז ןוא טפעהַאב ןצרּפ
 ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא שידיי-שיערבעה *טסַארטנַאק; רעד ךיוא ןצרּפ ייב טָאה
 ,המשנ ןייא ןוא ףוג ןייא ןרָאװעג ןענייז ערעזדנוא ןכַארּפש עדייב .הריתס

 טייקשירענדער (
 ךיז יאדכ רעבָא זיא סע .טגָאזעג רימ ןבָאה ,ליטס-דייר ַא זיא ליטס סעצרּפ

 ןגעוו ךיוא רָאנ ןעפ רעד טימ ןדייר טעצרּפ ןגעוו זיולב טינ ןטכַארטרַאפ וצ
 טינ ןלױּפ ןיא טנגוי עשידִיי יד טָאה סָאװ ,רענדער םעד -- ,רענדער םעד ןצרּפ
 ןשיווצ זיא סע .רעטכיד רעד ץרּפ יװ ,טפושיכעג ,רעמ ךָאנ טינ ביוא ,רעקיצניוװ
 .תוכייש עטסקינייװעניא עפיט ַא ָאד ץרּפ רעביירש םעד ןוא רענדער םעד

 -ידנעייגייברַאפ ןייק טינ זיא -- ללכב הּפ לעבש ץרּפ -- ץרּפ רענדער רעד
 סעצרּפ ןופ סעצָארּפ םעד ןיא טנעמָאמ רעקילעפוצ ןייק טינ יאדווא ןוא רעק
 -ריו רעסיורג רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא יו ,ךיז ןבעלסיוא ןשירעפעש
 ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע סעצרּפ .ערעדנַא ףיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,גנוק
 ,רעקידנריפ רעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא ןענייז ,ןטַארעּפער ןוא סעדער ענייז
 ןכעלטפַאשלעזעג םעניא טליּפשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,עלָאר ,רעשירעריפ טינ שטָאכ
 רעדָא טוג ןענעק טינ .ןליוּפ ןשידִיי ןופ ןבעל ןשירַארעטיל םעניא טּפיוהרעד ןוא
 רעדָא ןענעק טינ טסייה ,ענובירט רעד ףיוא ןעוועג זיא רע יװ ,ןצרּפ ןסעגרַאפ
 טפָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ סעצרּפ ןיא ןטנעמעלע יד ןסעגרַאפ
 ,בתכבש ץרּפ זיא סע יוװ ,רעקידנּפַאכרַאפ ןוא רעקידנגָאזוצ ךָאנ ,רעכייר ךָאנ רשפא

 רימ זַא ,לָאמ שרעדנַא ןַא זדנוא ךיז טכַאד ,קרעװ ענייז ןענעייל רימ ןעוו
 ,ןטסַאלברֲאפ ַא ,"םענעבירשעגרעביא, ןַא ,ןטלגיּפשעגּפָא ןַא ןצרּפ ייז ןיא ןעעז
 ןוא -- ןגיױא יד ןוא -- ךוב סָאד ךיא ךַאמרַאפ טָא רָאנ ,לַאניגירָא ןיא טינ
 ןכַאז ענייז ןיילַא טנעייל ןוא טייטש רע יװ ,ץרּפ ףיוא טכַאװ עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא
 םיא ייב ךיז ןטיש ןעקנופ ןוא -- טדער ןוא טייטש רע יװ רעדָא םלוע ןַא רַאפ
 טלַאטשעג רעתמא ןייז ןיא םיא ךיא עז טלָאמעד -- ,ןגיוא יד ןופ ןוא ליומ ןופ
 זיא ןעּפ ןייז ףיוא זַא ,טלָאמעד ךיז טכַאד רימ .הגרדמ רעתמא ןייז ןיא ןוא
 םיא ןיא טגעלפ סע סָאװ ,םעד ןופ ןײשּפָא רעסַאלב ,רעכַאװש ַא רָאנ ןלַאפעג
 רימ .םיבר ַא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק טגעלפ רע תעב ,ןטכייל ןוא ןענערב
 טגעלפ סָאװ ,שיט ןכייר םעד ןופ רימ ןּפַאכ םייריש ,ךעלטשער רָאנ זַא ,ךיז טכַאד
 ןענייז סָאװ ,ןגיוא םיא םורָא ןייז ןגעלפ סע ןעוו ,ףושיכ ַא ךרוד יװ ,ןסקַאװסיוא
 ןייז ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמַאלפ יד ןופ ןדניצוצנָא ךיז טיירג ןעוועג
 עקידנצנעלג ַאזַא ןושל-עמַאמ רעזדנוא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ, ..,המשנ
 -סָאה ןוא רעקרַאטש ַאזַא ,םזירָאּפַא ןצרוק ןיא טפַארק-קורדסיוא ַאזַא ,טייקיסילפ
 ןצרַאװש ןפיוא ,ךעלרעייפ יו ,ךיז ןטייב ,ןָא ךיז ןדניצ ןזַארפ ?םעטיר רעקיט
  -ץגּפָא ,עטקידנערַאפ ,ןעקנַאדעג עקיטייצ ,ערעטיול ,חומ סרערעהוצ ןופ ןַארקע
 ןצילב .ןעיידיא עסיורג ןופ ןרוטַאינימ-רוטּפלוקס יװ ,ןזַארּפ עצרוק ןיא עטקָאט
 -וייא םעד ןכַאמ ייז -- גנוצ רעד רעטנוא סָאװ רָאנ ,ערַאבלטיממוא ,ןיזפיט ןופ
 דיסח ןוא דניירפ ןייז ףיוא טכַאמעג ייז ןבָאה קורדנייא ַאזַא ,(*?תואיבנ ןופ קורד
 ,אישייאיי- =

 ,1915 ײמ--לירּפַא ,ענליו ,טלעװ רעשידיי ןיא *...ץרּפ, ,ענזיצאק רעטלַא (*
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 ןצרּפ טרעהעג טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ,ןילַא םיא ףיוא רָאנ טינ ןוא -- ענזיצַאק
 םייב טינ זיא טרָא רעתמא ןייז זַא ,טכַאדעג לָאמ שרעדנַא ןַא ךיז טָאה ,קידנדייר
 ,טפַאשלעזעג ןיא ללכב ,גנולמַאזרַאט ַא ףיוא .ענובירט רעד ףיוא רָאנ ,שיטביירש

 -ליגכיילג ַא ןליק ַא ןדימ ַא ןעזעג טינ לָאמ ןייק רענייק ,ךיא ביולג ,םיא טָאה

 ַא רשפא ןוא -- לגיּפש ןיא ןײלַא רע רָאנ טָאה ןגיוא ענעשָאלרַאפ טימ .ןקיט

 םיא ןבָאה סרערעהוצ ענייז .ןעז לָאמ ַא םיא טנָאקעג -- רענייז דניירפ רעטנעָאנ
 ןוא -- ןגיוא יד ןיא ןצילב טימ ןקידרעייפ-םַאלּפ ַא ,ןקידנטכייל ַא טנעקעג
 | ,דייר יד ןיא

 -עג םיא ןבָאה סָאװ ,יד :עזָארּפ טּפָא ןענעייל ,קרעוו ענייז ןענעייל סָאװ ,יד

 טעָאּפ םעד -- טעָאּפ םעד ןצרּפ רָאנ ןענעק ,טפַאשלעזעג ןיא ןעזעג ןוא טרעה
 ;ןַאמרעקע ןַא ,עטעג יװ ,ךיז םורַא טַאהעג ןבָאה לָאז רע ןעוו .רָאטַאזיװַארּפמיא
 -- רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר יוװ ,רעװָארימענ ןתנ ַא :ןָאסנַאשזד 'רד יוװ ,לעװסָאב ַא

 סָאד טציא טנָאמרַאפ רימ ןטלָאװ ,ןסעומש עלַא ענייז ןבירשרַאפ טלָאװ סָאװ

 ןעוועג ןטלָאװ קרעוװ ןקיזָאד םעד ןיא .סעצרּפ קרעוװ עטסטנַאילירב ןוא עטסכייר
 רעבָא טלָאװ סע ,ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןיא יוו ,תוריתס רעמ ךָאנ ,רעמ אמתסמ

 םעד טריּפשרעד ןטלָאװ רימ .ןטפירש יד ןיא יװ ,ץרּפ רעמ ךיוא םיא ןיא ןעוועג :
 ,רעלופ ןעוועג דימת זיא סָאד ןוא --- ןליפ ןייז ןופ ,ןעקנעד סעצרּפ ןופ סעצָארּפ
 סָאװ ,ךוב ַא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז יװ ,רעשירפ ךיוא
 יד -- סעגר עטסלופטנַאלַאט ןוא עטסטרעטסיײיגַאב סעצרּפ טקיביײארַאפ טלָאװ
 ןוא לָאמ עלַא יו רעמ טלדורּפשעג טָאה המשנ ןייז ןופ לַאװק רעד ןעוו ,סעגר

 -גגרָאברַאפ יד וצ ןעלסילש טנַאה ןיא טָאה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה זיא סע ןעוו
 ..ןריט עטס

 ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ םוצ זיא רע ןעוו ,ָאריּפַאש דעמַאל טָאה 1903 םורַא ןיוש

 רעטסקידנצנעלג רעד רשפא ןרָאװעג זיא ץרּפ, זַא ,ןענופעגסיוא ,עשרַאװ ןייק
 ןופ ןַאטנָאפ רעקידנגָאלש ַא ,טרעהעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,שידִיי ןיא רענדער
 ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ, ,(*"דייר עקיברַאפ ןוא ןעקנַאדעג עקיצילב
 טלייצרעד -- טליפעג ױזַא לָאמליײט ךיוא בָאה ךיא ןוא -- םענעי ןופ ןוא םעד
 ןיא ,רָאפ-טנעייל רעדָא ,טדער רע תעב ,ךיז טלדנַאװרַאפ ץרּפ זַא --- ,ימלַא .א

 יד ,ןגיוא עקידנענערב עסיורג ענייז ,ּפָאק-ןבייל ןייז .ףשכמ ַא ,רעקיגַאמ ַא
 רעד ןוא ןצַאז עטריסנעדנָאק-ץרוק ,עזיצערּפ ענייז ,ךַארּפש ןייז ןופ טייקכייר
 ,לָאמ ַא טפערט סע רעבָא ,ךייא ןפושיכרַאפ -- סױרַא יז טגנערב רע יװ רעגייטש
 ,סיוא ךיז טּפעװ ףושיכ רעד ּוװ ,ןײרַא סַאג ןיא סױרַא טייג ריא יו םעד ךָאנ זַא
 ,ךיז ריא טּפַאכ ,טגָאזעג טָאה ץרּפ סָאװ ,םעד ןיא ןיירַא ךיז טכַארט ריא ןוא
 -עלטסניק יד ,עיצקיד יד ,םערָאפ יד רָאנ ,ךות רעד ,טלַאהניא רעד ױזַא טינ זַא
 -רַאפ װַא סָאד ךייא ןבָאה םזיטענגַאמ רעכעלנעזרעּפ ןייז ןוא טייקיצילב עשיר
 ,(1952 לירּפַא 13 ,"גָאט;) *סנַארט ןימ ַא ןיא ךייא ןפרָאװעגנײרַא ,טרעביוצ
 סָאװ ,ןָאסלעדנעמ .ש רעטנָאמרעד ןיוש רעד טלייצרעד --- טפַארק-רענדער ןייז?
 -ַאב זיא טפַארק-רענדער ןייז --- רָאטַארָא רעטבַאגַאב ַא רעייז ןיילַא ןעוועג זיא
 יז .גנוקעלּפטנַא ןַא טפָא ןעװעג זיא עדער עדעי סָאװ ,םעד ןיא דָארג ןענַאטש

 ,11 'ז ,1945 ,קרָאיװינ ,רדח ןיא טײג רעבײרש רעד (*

40 



 -רעוו עקידנעילג ןיירַא לָאז ןיא ןפרָאװעג ןפוא ןטריזינַאגרָא טינ ַא ףיוא טָאה
 ,עטעװַאכעגסױא טינ .טרובעג ןופ יוט םעד טַאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןעיידיא ,רעט
 ןעוועג זיא רוטַארעּפמעט רעייז -- רעבָא ,עיור ץנַאג טּפָא ,עטמערַאװעגסיױא טינ
 -מוא טינ ךיז טָאה רע ,ןּפָאלעגכָאנ םיוק םיא ןענייז סרערעהוצ יד .עקידוז ַא
 יד ןופ ךיז ןלעוװ ייז ,ןזָאלרַאפ טינ םיא ןלעװ ייז זַא ,טסּוװעג טָאה רע ,טקוקעג
 -וענערב .טקַאּפעג לָאמ עלַא ןלַאז יד ...ןפולכָאנ םיא ןוא --- ןגָאלשסױרַא תוחוכ
 ..(*"ןטבילעג ריא ףיוא טקוק עסַאמ עטבילרַאפ ַא ,ןגיוא עטרעטסײגַאב ,עקיד
 -נוזעלרָאפ ענייז, .ןיילַא עשרַאװ ןיא רָאנ טינ ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 ןעמ ןוא גלָאפרעד סיורג טַאהעג ,קנורט .י .י טלייצרעד ,שזדָאל ןיא ןבָאה ןעג
 -יצַאב עקיטכרופרע יד ןוא ןצרּפ ןופ םור רעד .ןרעה םיא ןעמוקעג זיײװנסַאמ זיא
 ןוא גנוווש רעד ,סעיצקעל סעצרּפ ןופ ןפוא רעקידנריזיװָארּפמיא רעד ,םיא וצ גנוא
 טָאה לוק ןייז ןופ ףושיכ רעד ךיוא יװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןצַאז יד ןופ טייקנייש יד
 שזדָאל ןייק ןעמוקעג זיא ץרּפ ןעוו לָאמ סעדעי .רעצרעה סנעמעלַא טרעטיצעגפיוא
 ,רצוא ןקיטכיל ַא יװ ןעמונעגפיוא םיא טָאה ןעמ .בוט-םוי ַא ןעוועג סע זיא
 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןשטנעמ עגנוי ךס ַא ןענייז סַאג ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רע ןעוו
 ,(1952 ,קרָאי-וינ ,5 ,ןליוּפ) *טרָאװ ַא םיא ןופ ןרעה טלָאװעג ,םיא ףיוא ןזיוועג ןוא

 הרות ןייז יו רעטלע ,בגא ,זיא ,הֹּפ לעבש הרות ןייז ,טסנוק-רענדער סעצרּפ
 טנַאקַאב זיא רע רעדייא ךָאנ ?תושרד עקידרעייפ; ןטלַאהעג טָאה רע ,בתכבש
 שרדמה-תיב ןיא עדער רעקידרעייפ ַאזַא רענייא ןגעוו .רעביירש ַא יװ ןרָאװעג
 הנוי רעדורב ןייז תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד שטשָאמַאז ןיא שדוק-ןורא םייב
 עטבעלעגּפָא ןַא זיא הקזח זַא ,םעד ןגעװ השרד ַא; ןעװעג זיא סָאד) עשוהי
 סעמעט ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ענעגנולעג ענייז ןגעוו ןלייצרעד ערעדנַא .(**"ךאז
 -עג ןיא ןעגנוטערטסױרַא ענייז ןגעוו ןוא טָאטש-טרובעג ןייז ןיא עטכישעג ןופ
 טינ רע טָאה רעטעּפש ךיוא .רוטַאקָאװדַא טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו ,טכיר
 זיא סָאד יצ ,ךעלדנימ ןתמא ענייז ןקידיירּפ וצ טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגכרוד
 ןיא רעטעּפש רעדָא ,גנוי רָאג ךָאנ ןעװעג זיא רע ןעוװ ,שטשָאמַאז ןיא ןעוועג
 ףיוא רעדָא םידיסח ןוא םירבח ןופ זיירק ןגנע ןַא ןיא ןעוועג סע זיא יִצ ,עשרַאוװו
 ןצרּפ טרעהעג ןרעג ןעמ טָאה לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא -- ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ
 ןיא ,עשרַאװ ןיא .טנעײילעג יװ ,רעמ רשפא טרעהעג -- טנעיילעג רָאנ טינ
 ןבָאה םיעשר יד רעדייא ןליוּפ ןופ טעטש עשידִיי ערעסערג ערעדנַא ןיא ,שזדָאל
 ןעוו ,טבילַאב ןוא טמירַאב ןעוועג ,רימ ךיז טכַאד ,ץרּפ טלָאװ ,טרעטשעצ יז
 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט .הרוש ןייא ןייק טכעלטנפערַאפ וליפא ןבָאה טינ לָאז רע
 ןוא רעטנזױט .סעדער עטרעטסײגַאב ענייז ןופ טרעטסײגַאב ןעוװעג ןענייז
 ,טנעמַארעּפמעט ןקידנדניצ ןייז ,קנַאדעג ןקיצילב ןייז טרעדנּוװַאב ןבָאה רעטנזיוס
 ,..טרָאװ טכירעגמוא ןוא טסיירד ,יירפ ןייז

 רימ ןענָאק ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,סעדער עכעלטע יד ןופ
 ערעדנַא ייז ןבָאה וצרעד ,ןטכירַאב עטצריקרַאפ בור'ס ןענייז סָאד ,ןסיוװ טינ סע
 -רַאפ טַאהעג ןבָאה לָאז ןיילַא רע וליפא ןעוו ןוא ,ןײלַא ץרּפ טינ ,ןבירשעג
 קלח-טנעצ ַא וליפא ןבעגרעביא זדנוא טנָאקעג טינ רע טלָאװ ,דייר ענייז ןבירש

 ,ן58 'ז ,1949 ,קרָאירינ ,ןפַאש וא ןבעל ןייז ,ןָאסלעדנעמ .ש (5
 ,2356 'ז ,קרָאייויג ,סעדער ןא ווירב סליֹויימ ןמחו טיול (+*
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 ,טָאה רע ןעוו ,ייז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקשירעפעש רעד ןופ ,טפַארק רעד ןופ

 עדַארטסע רעד ןופ גנונעדרָאמוא רעסייה ןיא ןטָאשעג ייז ,ןעקנופ ךעלטניב יװ

 ...םָארַא

 .טנערבעג רע טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעוו ;:קידנביירש ןטכיולעג טָאה רע

 עשיסור ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג רע זיא גנַאלנרָאי

 -עג ןיא סָאד -- עיסעפָארּפ ַא יו רעמ םיא ייב ןעוועג רעבָא זיא סָאד ;ןטכירעג

 ןכוז ,ןעוט ַא ןייז ,ןלעטשוצנייא ךיז סעּפע רַאפ ,ןצעמע רַאפ --- ףורַאב ןייז ןעוו

 ,טשרָאד טימ ןצנַאלגנגעקטנַא םיא ןלָאז סָאװ ,ןגיוא ,ןרעה םיא ןלָאז סָאװ ,ןרעיוא
 | ,יגנוקיצטנַא ןוא טײקרַאבקנַאד טימ

 ןעוועג סָאד זיא רשפא ,ןסַאמ יד וצ ןגיוצעג ױזַא םיא טָאה רַאפרעד רשפא

 -עניד טימ טעדנײרפַאב ױזַא ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא ךיוא

 ,ןגָאז סעּפע ייז טלָאז ריא יבַא ןרעה ֹוצ טיירג קידנעטש ןענייז ןסָאמ יד ,ןענָאז

 זיא ןָאזעניד ךיוא .טייקרעכיז טימ ןוא טייקרַאטש טימ ןגָאז סע טלָאז ריא יבַא

 ןגָאלשעגרעביא טינ לָאמ ןייק םיא טָאה רע ,ןרעהוצסיוא םיא טיירג דימת ןעוועג

 םיא רַאפ טלייצרעדרעביא טָאה ץרּפ ןעוו ,טלָאמעד וליפא .,.דייר יד ןטימ ןיא

 ןעועג רע זיא -- טלייצרעד רעִירפ םיא יז טָאה ,ןָאזעניד ,רע סָאװ ,השעמ ַא

 עקַאט ןייז לָאז סָאד יוװ ױזַא ,טייקנדירפוצ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא טימ לופ ױזַא

 ץרּפ סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד ןעוועג זיא ןָאזעניד ..וטפיוא ןַא סעצרּפ ןצנַאג ןיא

 -מַאזרַאפ יד ףיוא םלוע רעד :םייה רעד ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,טכיורבעג טָאה

 ..ןָאזעגיד רעוויטקעלָאק ןימ ַא סעּפע ןעוועג זיא ןעגנול

 ענייז .ןריזיווָארּטמיא יו טַאהעג ביל קרַאטש ױזַא טינ ךַאז ןייק טָאה ץרּפ

 ןצעמע "טליײצרַאֿפ; רעירפ רע טָאה ,ןבירשעגנָא ייז טָאה רע רעדייא ,תוישעמ

 ךיז ןיא טַאהעג רע טָאה ,רָאטַארַָא רענעריובעג רעדעי יוװ ױזַא ,קינייוונסיױא

 ,טַאהעג ביל ,רָאיטקַא רעד יו ױזַא ,טָאה רע .רעלטסניק-רעטַאעט ַא ןופ סעפע
 רעביירש רעד יו טרַאוועג טינ טָאה רע .ןפַאש ןייז ייב ןייז לָאז רעצעמע זַא

 סע ןעוו ,קרעוװ ןייז ןסינעג ןעמוק טעװ סָאװ ,םלוע ןפיוא (רעלַאמ רעד רעדָא
 רעד זַא ,טלָאװעג ,שטנעמ-עניב רעד יװ ױזַא ,טָאה ױע .ןרעוו קיטרַאפ טעוו

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ןרעה םעד ןופ ...קרעװ ןייז ןפַאש ןפלעה םיא לָאז םלוע
 ןופ ךס א רע טָאה רַאפרעד .ןלייצרעד ןֹרַאפ תויח ןגיוצעג רע טָאה ,טרעהעג

 (ןפַאשעג ייז קידנליצרעד ןוא) קינייונסיוא טלייצרעד רעִירפ תוישעמ ענייז

 ,.ןבירשעגנָא טשרע ךָאנרעד
 טינ ,טבעלעג טרעװ סָאװ ;ךוב סָאד ןעוועג לַאעדיא ןייז זיא טסיזמוא טינ

 רעייז ןבָאה סָאװ ,רעטכיד ןופ ןדייר ךייא טימ ליוו ךיא; :ךוב ענעכירשעג סָאד

 ,רעטכיד ַאזַא ןייז ןופ טמולחעג ןיילַא טָאה רע ..."ןבירשעג טינ ,טבעלעג גנוטכיד

 ,טלָאװעג טָאה רע .ןריציפינָאסרעּפ ,ןרעּפרעקױַאפ טלַאװעג קרעוו ןייז טָאה רע

 ןילַא ךיז לָאז וע .הציחמ ןייק ןייז טינ לָאז קלָאפ םעד ןוא םיא ןשיװצ זַא

 ןייז ןופ ץילב םעד ,ןגיוא ענייז ןופ ןערב םעד ןבעג לָאז רע .ךוב ןייז טינ ,ןבעג

 ןייז ןיילַא לָאז רע .ןעקנעד ןייז ןופ ,קנַאדעג ןייז ןופ טינ ,ןיינ --- קנַאדעג ןסייה

 .ט"שעב רעד .אדוב ,השמ ןעוועג זיא סָאד יוװ ױזַא ,קרעוו סָאד

 סָאד זַא ,טסּוװעג רע טָאה גנורַאפרעד רעטסקינייװעניא רעטספיט ןייז ןופ

 םיא ייב .ענעבירשעג סָאד יװ ,רעמ זיא טרָאװ עטבעלעג סָאד ,טרָאװ עטגָאזעג
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 ,םלוע םעד טרעטסײגַאב טָאה רע יװ ױזַא .רעמ --- ןעוועג רעכיז סע זיא ןיײלַא
 .ג 'רד טלייצרעד --- ןעמוקעגסיוא םיא זיאק ,טרעטסײגַאב םיא םלוע רעד טָאה
 סָאד זיא ,לָאמ עכעלטע גנוזעלרָאֿפ עקיבלעז יד ןוא ענייא ןרזחוצרעביא -- ןיוועל
 רעקיבלעז רעד ,עמעט עקיבלעז יד :גנוזעלרָאפ עײנ-לגָאּפש ַא ןעוועג קידנעטש
 ץרּפ טָאה עקיבלעז סָאד לָאמ ייווצ .ערעדנַא ןַא רָאג םערָאפ יד רעבָא ,טלַאהניא
 קיניײװ ץנַאג יאדווא ץרּפ ךיז טָאה ןעגנוזעלרָאפ יד וצ ,טדערעג טינ לָאמ ןייק
 .."קינייונסיוא ןדייר קידנעטש טגעלפ רע .טינרָאג לָאמ טפָא ןוא ,טײרַאברָאפ
 ,םלוע ןַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה רע רָאנ יו .טריזיװָארּפמיא סעדער ענייז טָאה רע
 ,רעגנדער רעטשטנעבעג-טָאג ַא ןעוועג זיא רע ,עי .ןרָאװעג טריריּפסניא רע זיא

 רעבָא ןענייז סע ,ןביירש ןתעב רָאנ טינ הניכש יד טור רעטכיד ןדעי ףיוא
 ןעּפ יד ןטלַאה ייז תעב רָאנ ייז ןיא טדער הניכש יד סָאװ ,רעלעטשטפירש ָאד
 סָאװ ,טסייג רעקילייה רעד ,םוטש ייז ןרעוװ ,סױרַא ןעּפ יד ייז ןזָאל ;טנַאה ןיא
 -עלטעג רעד ;שינעפיט רעקידנגייווש ַא ןיא ץעגרע ךיז טקוררַאפ ,ייז ןיא טבעל
 רע זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,שֵא טימ ךיז טקעדַאב ,ייז ןיא טנערב סָאװ ,קנופ רעכ
 ערעייז ןיא רָאנ זדנוא ךיז ןקעלּפטנַא רעטכיד ענױזַא .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא
 רעסערג ןענייז קרעװ ערעייז זַא ,טײקשירַאנ ַא טלעװ יד טגָאז ייז ןגעוו .קרעוו
 ייז ןביג ,ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,עטסעב ןוא עטסערג סָאד זַא ,זיא קיטכיר :!ייז ןופ
 רעביירש רעד ,ץרּפ טרעהעג רעבייױש ןימ רעדנַא ןַא וצ רָאג .ןפַאש רעייז ּפָא
 םעד טָא ןופ ןעקנופ לטניב ַא רָאנ ,טסײג סעצרּפ ןופ לייט ַא רָאנ זיא ץרּפ
 .םיא ןופ ןעמַאטש ייז רעבָא ,םַאלּפ רעד טינ ןענייז ןעקנופ יד .םַאלפ ןקיטשרָאד

 םַאלפ םענופ סעּפע ןעוװעג רעכיז זיא ןביירש סעצרּפ ןופ ןעקנופ יד ןיא
 רע זַא ןעזעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ .טרָאװ ןשירענדער ןוא ןטדערעג ןייז ןופ
 יד טַאהעג טָאה רע זַא ,סעומש ַא ןופ חסונ םעניא ןביירש וצ טַאהעג ביל טָאה
 ,םערָאפ עטסטבילַאב ןייז זיא גָאלַאיד רעד .רענעייל יד טימ ןעגנערברַאפ וצ עבט
 טכַאד ,סעּפע טבײרשַאב ,סעּפע טלייצרעד (דלעה ןייז רעדָא) ןיילַא רע ןעוו וליִּפֶא
 ,ךיז טכַאד םיא ןוא ,ךייא טעז רע .סעומש ַא ךייא טימ טריפ רע זַא ,ךייא ךיז
 ,טביירש רע סָאװ ,טנעייל ריא רָאנ טינ ,םיא טרעה ,םיא טצז ריא ךיוא זַא
 יב ףיוא ןצילב סע ,ּפָאק ןטימ טלקַאש ,טנעה יד טימ טכַאמ רע יוװ ,טעז ריא
 גנילצולּפ טכַאװ סע יו ,טייז ַא ןָא טכירקראפ רע יװ ,טעז ריא ;ןגיוא יד םיא
 ,םיטש ענעביוהעגפיוא ןייז טרעה ריא ..קנַאדעג רעיײנ ַא סעּפע םיא ןיא ףיוא
 -רַאפ קידנביירש ...רעיוא ןפיוא ןייא ךייא טמיור רע סָאװ ,דוס םעד טמענרַאפ ריא
 רע :סעיצַאלודַאמ-םיטש ,סענימ ,ןטסעשז ,תועונת עלַא יד ףיוא ךיז רע טזָאל
 ןעּפ רעד טימ טדער רע ,טינ טביירש

 .טביירש ר ןעוו ,(קידװעדערַאב רעייז ויא ןוא טדער םכילע םולש ךיוא
 ןופ ךערּפשעג עוויטקעלָאק סָאד יא סָאד ,רוכצכ ןדייר ןימ ַא זיא סָאד רעבָא
 אד ויא ןביירש ןייז ןופ חסונ-דייר םעד ןיא ,ןיילא טדער ץרּפ ,קלָאפ ןצנַאג ַא
 ,טעטימיטניא רעדנוזַאב ַא סעּפע

 קלָאפ סָאד יװ ,ןסיו ןעמ זומ ,ןעמכילע םולש ןייטשרַאפ וצ רעסעב ידכ
 םיא ןעמ זומ .ןבײרש ןפוא סעצרפ ןעמענַאב וצ ידַכ ןטדער (עניארקוא ןיא)
 רעירפ ןעמוקעג ןענייז שיגָאלָאנָארכ רָאנ טינ םורָאװ .ןדייר טרעהעג ןבָאה ןיײילַא
 ןייז זיא שינַאלַאכיסּפ ךיוא ,סעצרפ ןטפירש יד טשרע ךָאנרעד ןוא סעדער יד
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 טָאה רע ןכלעוו טיול ,*ריפַא; ןימ ַא ןעוועג (ןדייר ךעלטנפע ןייז ךיוא ןוא) ןדייר

 רימ ןכלעוו טיול ןוא ןבירשעג טפָא טָאה .רע ןכלעוו טיול ןוא ןבירשעג טפָא
 -ַארעטיל ןצנַאג ןייז ןיא ךיז טליפ טייקטדערעג יד טָא ...ןענעייל קרעוו ענייז ןזומ

 טָא ..ןעייסע ענייז ןיא ןוא קיטסיצילבוּפ ןייז ןיא רעבָא טּפיוהרעד ,ןפַאש ןשיר
 -גטולב סָאד טָאה לָאמ ןייק ןוא.., :טריטיצ ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,לעטש ַא זיא
 סָאװ ,איבנ םוצ ,טנייה יו ,איבנ םוצ טקנעבעג ױזַא טינ ץרַאה עשידִיי עקיד
 עשידִיי יד ןוא ןעז טלעוװו יד ,גרַאב ןטסכעה ןופ ץיּפש ןפיוא ןלעטש ךיז לָאז

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןפור רעיוב יד וצ לָאז סָאװ ;ןקעלּפטנַא ריא ןיא המשנ-טלעוו

 ןייז ןלייטסיוא ןדעי לָאז ןוא טלעװ רעטליפעג ןוא רענענַאטשרַאפ שידִיי רעד

 ןייז ןופ ןדעי ,סױרַא המשנ:טלעוו רעשידִיי רעד ןופ ,םענײמעגלַא ןופ טעברַא
 -עטַאמ-יוב ןייז ןזייוונָא ןדעי ןוא ,תוחוכ ענייז טיול ,טנעה ענייז רַאפ ,עלעקניוו
 טעוו -- טרעהעגסיוא ןוא ?ןרעה םיא ןעמ טעװו ,רע טמוק ?ןעמוק רע טעוו ..,לַאיר
 סע זיא ."יירעיוב-לקניווע לקיטרַא סָאד ךיז טקידנע ױזַא *...?ןביולג םיא ןעמ

 סע יװ טָא ןוא .ןענעיילוצרָאפ עדער ַא זיא סע ,ןיינ ?ןענעייל םוצ לקיטרַא ןַא

 :ץירּפ םוצ , לקיטרַא רעד ןָא ךיז טבייה

 :דייר עניימ ,ץירּפ ,םענרַאפ;

 ּ!יץלַא --- דנַאל ןרַאפ

 -עג רעדנעל ףיוא טלעוו יד זיא רעבָא ,טלעוו רעד ןופ קלָאפ סָאד ןיב ךיא
 ,רַאבלטיממוא דנַאל ןרַאפ !ריעה םולש תא ושרדו :האווצ סוהימרי טליג ,טלייט
 ..תוסּפורטוּפא ןייד ןָא ,טקעריד

 רעד ןופ טסיב ןיילַא וד ..ץירּפ רעד ,רעגניווצַאב ריא טינ זיא "ריעה;
 ןייז ,ןגיוצעג טולב ןייז ןרָאי ןוא ןרָאי ,ןעגנוװצַאב דנַאל סָאד ,ןעמוקעג דמערפ

 ,טָאטש יד ןכַאמ וצ קינעטרעטנוא ,ןײרַא טָאטש ןיא וטסמוק טציא .טגיוזעג ךרַאמ
 ..ןטכענקרַאפ וצ ךימ

 ..ְךֶאֹי ןייד ןכערבעצ רימ
 !ריד טימ טשינ זיא ,םולש ןגעוו רימ ןדייר ןוא
 יד ףיא ןקסַאמ ןגָארט סָאװ ,יד טינ ביילג !רעלכיימש ענייד טינ ביילג

 . '...רעמינּפ
 םיתבש טערעייז ,ןרעוו וצ רעכעלנע ריד ,בילוצ ריד ,ןשיוט סָאװ ,יד טינ ביילג

 ,םיגהנמ ןוא םיבוט-םימי ןוא
 ,ךעלמייב-ןטסירק ףיוא ךעלּפמעל-הכונח ןשיוט סָאװ
 "רעטסעווליס ןעוװַארּפ ןוא זיא הנשה-שאר ןעוו ,ןסעגרַאפ סָאװ ,יד טינ ביילג

 ,ווײזַאא ,וויזַאא
 | . .ןָאט רעשירענדער שיאיכבנ ַא
 ךיז ןיא טָאה ןפַאש סעצרּפ ןופ ךות רעד ךיוא ,ליטס רעד רָאנ טינ ןוא

 רעשיּפיט רעד ..ןקידײרּפ סאיבנ םענופ סעּפע ,סָאטַאּפ ןשירענדער םענופ סעּפע
 רעד ןוא רעלָאמ רעד ךיוא יו ,רעביירש רעד תעב ,ןגייצרעביא זדנוא ליוו רענדער

 -ַאטַא רענדער רעד .,ןכַאז זדנוא ןזייו טימ ךעלטנייוועג ךיז טנגונַאב ,רָאטּפלוקס
 רעזדנוא ןופ ,ןליפעג ערעזדנוא ןופ ,ןעגנוניימ ערעזדנוא ןופ גנוטסעפ יד טריק
 רעד ?ןשרעהַאב וצ ייז טינ ביוא ,ץרּפ ליוו סָאװ ןוא .ןעמעננייא ייז זומ רע :ןליוװ
 -שיטע ןַא זיא טסנוק רעשירָאטַארַא רעד ןופ לומיטס םצע רעד ןוא רעטקַארַאכ
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 ,סערָאשז ,רעפמעק רעלַאנַאיצַאנ א ןעוועג זיא סענעטסָאמעד ...רעכעלטפַאשלעזעג

 -- סרענדער עסיורג עלַא ..טייקיטכערעג רעלַאיצַאס רַאפ סרעפמעק -- סבעד

 ,ץרּפ ןעוועג ןעד זיא סָאװ ןוא .סרעפמעק ץלַא יו רעירפ ןענייז --- םיאיבנ עלַא

 "עננייא םיא ,םלוע םעד ןעמענ טלָאװעג טָאה רע ?המחלימ שיא ןייק טינ ביוא

 ףיוא זייוודניק ןופ ,ןכַאמ וצ רעסעב ןוא רעגילק םיא טכוזעג רדסכ טָאה רע .ןעמ

 טנגונַאב טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע .קלָאפ ןופ רעריפ ַא ןייז טלָאװעג רע טָאה

 ןייז ,ןליו ןייז טקעװעג טָאה רע ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ טשרָאד םעד ןליטש טימ

 "עג ענייז ןופ רענייא לןיא רימ ןענעייל -- ןשטנעמ ןַארַאפ ןוא, .,,טעטיוויטקַא

 טימ ךאלמ ַא טָאה פיל רעייז ,ןליוו טימ ןשטנעמ ןַארַאפ ןוא -- סעדער ענעבירש

 טימ ןוא עביל סטָאג טימ המשנ יד ,טירירַאב חבזימ ןופ ליוק רעקידנענערב ַא

 ןרעייפ עקידעבעל עניױזַא ןעייג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא --- ןדנוצעגנָא ןרָאצ סטָאג

 רַאפ זיא שטנעמ רעד ןוא טלעוו יד ,ץלַא ..,ןפַאש ןוא טלעו רעד רעביא םורָא

 ןרעוו ןומ ןעמרָאפ עינ -- רעלטסניק ןֹרַאֿפ םייל קיטש סָאד סָאװ ,סָאד ייז

 ריא טייז ..ןרעו ?טָאנקעגרעביא -- םייל סָאד ,ןטערטּפָא ןזומ עטלַא ,ןפַאשַאב

 ,טינ סָאד ןענייז רימ ,ןיינ .(ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ןיא "לחומ רימ טייז;) *?סָאד

 -ַאב חבוימ ןופ ליוק רעקידנענערב ַא טימ ךאלמ ַא טָאה ּפיל ןייז , -- רע רעבָא

 רָאג ןיוש .."ןדנוצעגנָא ןרָאצ סטָאג טימ ןוא עביל סטָאג טימ המשנ יד ,טריר

 "וצכָאנ טַאהעג ביל רע טָאה ,רעביירש ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא ךָאנ ,לָאמ ַא

 רע טָאה ,"ןטעּפָארּפ יד טקריװעג רימ ףיוא ןבָאה טסנרעק) םיאיבנ יד ןעגניז

 :ןגרעבניצ .י וצ 1911 ןופ ווירב ַא ןיא ןבירשעג

 ,סעקירט ריא טרעה ,ןטריה ריא טרעה

 !גָאט רעיא ןעמוק טעװ סע

 רע זיא ענייז ןעגנולייצרעד עטשרע יד ןיא ןיוש ,רעדיל עטשרע יד ןיא ןיוש
 ,סרעקידיירּפ ןוא םיחיכומ עלַא יו ןוא .וויסערגַא ,שירעּפָארטש ,שיריטַאס ןעוועג
 ,קורדסיוא ןלופטנעמַארעּפמעט םעד ,טרָאװ עקרַאטש סָאד טַאהעג ביל רע טָאה

 עלַא יו ,שירָאטַאמַאלקעד ,לַאטנעמיטנעס ,שיטעטַאּפ ןעוועג טפָא רע זיא ,ייז יו

 -נזיורב ,ןקידנכוז ,ןקיורמוא) םוצ רעטנענ ןעוועג רע זיא ,סרָאטַארַָא ענעריובעג
 ןליטש ,ןקַיור) םוצ רעדייא .ןןשטנעמ ּפיט ןשיטע (ןשימַאניד ,ןקיטעּפמיא ,ןקיד
 ןיא המלש 'ר רעקיליה רעטלַא רעד וליפא ...ּפיט ןשיטעטסע (ןוויטַאלּפמעטנָאק

 :טרענדער רע וליפא ,ןסַאלעג טינ טדער טייק רענעדלָאג רעד

 !וטלעװ יד ןרעװ לָאז בורח
 ,רימ ןוא
 ,עקידתבש רימ
 ,ןדיי עקידהריתי-המשנ רימ
 !ןייג תוברוח עריא רעביא ןלעװ

 ןַא ןציז טינ לָאז רע יו ױזַא ,טרימַאלקעד המלש 'ר רעטלַא רעד וליפא
 -ץעגסיוא טימ ,רעטמַאלפעצ ַא ,ןייטש רָאנ ,לוטש ןשייבר ןפיוא ,רענעגיובעגנייא

 27 ..המיב ַא ףיוא ,טנעה עטיײרּפש
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 םזילַאנרושז ןוא קיטסיצילבוּפ (ה

 "וצ ןייק ןעוועג טינ זיא טעברַא עשיטסילַאנרושז ןוא עשיטסיצילבוּפ סעצרּפ
 .ןײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא םתס יירענָאהביל ןייק טינ רעכיז ןוא דָאזיּפע רעקילעפ

 גנוטכיד ןייז ןופ לצרָאוװ ַא זיא יז .ןפַאש ןצנַאג ןייז טימ ןסקַאוװעגפיונוצ זיא יז
 ,ריא וצ לסילש ַא -- ןוא

 וצ ךיילג טינ ץרּפ זיא ,םיטרּפ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןיא יװ ,טרּפ םעד ןיא
 ,ןמוזמ-רעקיסַאלק רעזדנוא ןופ ייווצ ערעדנַא יד ,ןעמכילע םולש ןוא ןעלעדנעמ

 ףיז טָאה ערעירַאק עשירַארעטיל רעייז ,קיטסיצילבוּפ ןבירשעג ןבָאה ייז ךיֹוא

 *קיטרַא טימ טריטויבעד טָאה עלעדנעמ :םזילַאנרושז טימ ןביוהעגנָא ךעלטנגייא
 -נָאּפסערָאק טימ -- םכילע םולש ,םירפס עשיערבעה ןגעוו ,גנויצרעד ןגעוו ןעל
 רעבָא .סעיזנעצער ,ענעיגיה ןגעוו ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעפ עשיריטַאס ,ןצנעד

 רעשירַארעטיל רעייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא רָאנ ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז
 .קיטסירטעלעב רעד ןיא טעוועדנופעגנייא טינ ךָאנ ןעוועג ןענייז ייז ;גנולקיװטנַא
 רעד .ןפַאש ןשירעלטסניק םעד ןבעגעגּפָא תוחוכ ערעייז עלַא ייז ןבָאה רעטעּפש
 ,עסערּפ רעד ןיא רעוט ךיוא ןעוועג ייז ןענייז לָאמַא זַא ,ןסעגרַאֿפ רָאג טָאה םלוע
 -טנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עטשרע יד ,ןצרּפ טימ זיא שרעדנַא ,ןטסילַאנרושז
 רעבָא ;(עשידִיי ךָאנרעד ,עשיערבעה רעִירפ) רעדיל ןעוועג אקווד ןענייז ,טכעל
 עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טסייה סָאד ,ןָא 1890 רָאי ןופ
 טסיצילבוּפ ַא רע טרעוו ,רוטַארעטיל רעד ןבעגעגּפָא ךיז ןצנַאג ןיא טעמכ ןוא
 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןייז וצ ףיוא טינ סע טרעה ןוא

 ןיא טקורדעג ןייז ןלָאז רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ קרעװ .עטלמַאזעג יד ןעוו
 -בלַאה ןוא עשיטסיצילבוּפ יד רימ ןטלָאװ ,זיא קירעהעג יוװ ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא
 ןיא ןכוז טפרַאדעג ןעמכילע םולש רעדָא ןעלעדנעמ ןופ קרעוו עשיטסיצילבוּפ
 ןרָאװעג ייז ןטלָאװ -- עקידרעטייוו יד ןיא :קרעוװ ערעייז ןופ דנעב עטשרע יד
 טלָאװ ןצרּפ ייב ,טרעקרַאפ .ןדנוװשרַאפ ןצנַאג ןיא ןטלָאװ ייז זיב ,רערעטיש ץלַא
 -רעביא ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא ןופ לָאצ יד רעסערג ץלַא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ
 -- עטלמַאזעגפיוא ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ -- יד טָא ןוא .לג"דא ןעייסע ,ןטכיז
 -ַארעטיל םענײמעגלַא סעצרּפ ןיא טרָא ןבושח ַא ןעמענרַאפ קרעװו עשיטסיצילבוּפ
 יד ןבעגוצ ייז וצ ךָאנ ףרַאד ןעמ ןוא .דנעב עצנַאג סיוא ןליפ ייז ,ןפַאש ןשיר
 סָאװ ןוא -- עשיטסילַאנרושז טכע ןַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא סָאד :רעדליב-עזייר
 ןפוא ןשיטסירטעלעב-בלַאה ןכעלדליב ַא ףיוא .טעברַא -- !ענעטנַאילירב ַא רַאפ

 -גײלק עשידִיײ-שילױּפ יד ןופ ןקורדנייא ענייז ןבעגעגרעביא ייז ןיא ץרּפ טָאה
 ערעדנַא ןוא עשיטסיטַאטס ןביילק ןרָאװעג טקישעג זיא רע ןיהּוװ ,ךעלטעטש
 -השעמ; עשירָאגעלַא ענייז ןופ לייט רעסיורג ַא ןעד זיא סָאװ ןוא .(*ןלַאירעטַאמ

 ?קיטסיצילבופ ןימ רערעכעה ןייק טינ ביוא ,*ךעל

 רעשירַארעטיל ןייז ןשיוצ ץענערג ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא ןצרּפ ייב
 -לעזעג רעד ןיא טַארעטיל ַא ןעוועג זיא רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןוא

 עשידַיי ןייז .רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא -- רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא ,טּפַאש
 ןוא טּפַאשלעזעג ,רוטַארעטיל רַאּפ לַאנרושז ַא; ןפורעגנָא רע טָאה קעטַאילביב

 / .ב לטיּפַאקכוס ,1 לטיּפַאק רעירפ עז (*
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 ןוא -- 1894 וופ ךובלמַאז ןייז ןסייהעג טָאה ןבעל ןוא רוטַארעטיל ;?עימָאנָאקע

 זיא רוטַארעטיל .םַארגָארפ ַא ןעוועג זיא טָאד :ןעמָאנ ַא יו רעמ ןעוועג זיא סָאד

 סָאד ןרעסעבוצסיוא ןפלָאהעג טָאה יז רעמ סָאװ ,רעקיטכיוו ץלַא ןעוועג ןצרּפ רַאפ

 ענייז עלַא ןיא -- סעכבַאגסיױא עשידָאירעּפ עטנַאמרעד יד ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןבעל

 טָאה סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןבירשעג רע טָאה "ךעלטעלב, ןוא רעכיבלמַאז ,ןלַאנרושז

 רע טָאה ,טסילַאנרושז רעתמא ןַא יװ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ תוכייש ַא רָאנ

 טַאהעג טינ רע טָאה ,ןייז דמערפ םיא לָאז סָאװ ,עמעט ןייק ןופ טסוװװעג טינ

 טָאה רע) ערעדנַא ןופ ןעגנוניימ יד ןבעגעגרעביא רע טָאה ,ןגָאז וצ סָאװ ןיײלַא

 ךיז טָאה רע .(רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא ןבעגעגרעביא ,ךיז טייטשרַאפ ,יײיז

 ןעװעג קיטיינ זיא סע ןעװ ,רָאטַאליּפמָאק רעכַאפנייא ןַא ןייז וצ טמעשעג טינ

 -ײטּפָא; ןַא טריפעג ,שיגָאלָאיצָאס ןגעוו ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ןבירשעג טָאה רע

 תוצע עשיטסירוי ןבעגעג ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל ןיא) ?תוכאלמדילעב רַאפ גנול

 ..ערעלָאכ ןופ ךיז ןטיה ֹוצ יו ייז טנרעלעג ,סרענעייל יד

 -געט ןייק .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע90 יד ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא

 קיטסילַאנרושז עשידַיי יד ,ןעוועג טינ דנַאלסור ןיא זיא עסערּפ עשידִיי עכעל

 ,טריצנערעפיד ןעוועג טינ ךָאנ זיא יז ,ןעלקיװטנַא וצ ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה

 ןענייז סע; ..טעברַא רעד ןופ גנולייטעצ ןייק ריא ןיא ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע

 -עג ןײלַא ץרּפ טָאה ױזַא) !שדקמה-תיב ןיא םינהכ יירד-ייווצ ןצנַאג ןיא ןעוועג

 טזמעג טָאה ץלַא (עסערּפ רעלעג רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא רעטעּפש ןבירש

 ;רעבירש-עזָארּפ יא -םיריש יא ןעוועג ןענייז סָאד .טנעה ערעייז ףיוא ןעמוק

 רעטיש-סעיינ ,רעּפַאלק ןענָאטעילעפ ,רעכַאמ-לקיטרַאטײל -- עקיבלעז סָאד ןוא

 ,ןשטייטרַאפ ןוא םכח-טלעוו ַא ןרעוו (וצ ןעוועג קיטיינ זיא) ןענירעד ןטימ ןיא ןוא

 -פיוא זדנוא ייב רעביירש רעד טָאה רעטעּפש ..."זיא ץילב ַא סָאװ ,רענוד ַא סָאװ

 -ָאיסעפָארּפ ןייק ןעוועג טינ .זיא סָאװ ,רעד טּפיוהרעד ,וב-לכ ַא ןייז וצ טרעהעג

 ךיז טָאה ץרּפ .גנוריזילַאיצעּפס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע :טסילַאנרושז רעלענ

 רעשיטסילַאנרושז רענעי ףיוא ןוא ןַאטעילעפ ןשיריטַאס ןפיוא טריזילַאיצעּפס

 רעוו ,ןעוועג טינ זיא סע זַא רעבָא ."ירעזָאק, ןָא ןפור ןזיוצנַארפ יד סָאװ ,םערָאפ

 יו םעד ךָאנ ?ךעלטעטש ןוא טעטש; גנולײטּפָא יד ךוי ןיא ןריפ לָאז סע

 גנולײטּפָא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ץרּפ טָאה ,(דוי ןופ קעװַא זיא רָאטקעּפס .מ

 םעד ןיא רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,("ןהיב יד, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא)

 ןעמָאנ ןרעטנוא) קילברעביא ןכעלטַאנָאמ ַא ןבעגעג עילימַאפ עשידִיי יד לַאנרושז

 "עג (רעטעּפש) רע טָאה געוו ןיא ךיוא ,הריפצה ןיא ,דניירפ ןיא ,(גילעפוצ .ל .י

 ןייז טַאהעג טייצ עסיוועג ַא רע טָאה טנייה ןיא ,ןעלקיטרַא עכעלטנכָאװ ןבירש

 ןופ סעגַארפ יד ףיוא ןפורוצּפָא טרעהעגפיוא טינ ךיז טָאה רע ..,?עלעקניוו;

 ןייז וצ טרעהעגפיוא טיִג טָאה רע .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא

 .רוד ןייז ןופ רעיצרעד ַא

 -טסניק "רעניירא ַא יו ,רעיצרעד ַא ןייז וצ ןפורַאב רעמ טליפעג ךיז טָאה רע

 ןיײזטסּוװַאב רעכעלטפַאשלעזעג שיטע רעד טריסערעטניא רעמ טָאה םיא .רעל

 ןפיוא .קַאמשעג רעשיטעטסע רעייז יו ,קלָאפ םעד ןוא עיצנעגילעטניא רעד ןופ

 טַאהעג רע טָאה ןטשרע ןפיוא .טקערידניא רעבָא ,טקריוועג ךיוא רע טָאה ןטצעל

 רעביירש רעשידִיי רעכעלטלעוו רעדנַא ןייק סָאװ ,ַאזַא --- גנוקריוו עטקעריד ַא

 .טַאהעג טינ לָאמ ןייק טָאה
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 טינ ןיא רע סָאװ ,ןופרעד טּפיוהרעד ןעמונעג ךיז טָאה העּפשה עסיורג ןייז
 -ילגרַאפ ,שיטַאמנָאד -- ,ןרָאװעג טגָאזעג לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא סע יוװ ,ןעוועג
 םעיינ ןדעי .טייצ ןייז טימ טבעלעג רע טָאה ,טסילַאנרושז רעטכע ןַא יו .טרעוו
 -רעד םיא טָאה רע ,ןעמוקעגנָא זיא רע רעדייא ךָאנ טריּפשעג רע טָאה טניוו
 רעד ןעוועג טפָא זיא ,טנייה טנָאועג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,ןטייוו ןופ טריּפש
 לייט ןרעסעב םעד טּפַאכרַאפ ייז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא סָאװ ,ןעגנומיטש ןופ קורדסיוא
 םיא זיא רַאפרעד .עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעשיטַארקַאמעד רעצנַאג רעד ןופ
 ךוב םעד ןיא זיא ןינע רעקיזָאד רעד רעבָא ...רערעל ריא ןייז וצ ןעוועג טכייל
 לטיּפַאק סָאד זַא ,ןגָאז רָאנ ךיא ליוו ָאד .ןרָאװעג טרירעגנָא לָאמ ןייא טינ ןיוש

 קיטכיוו זיא ,"קיטסיצילבוּפ סעצרּפ; טסייה סָאװ ,עטכישעג-רוטַארעטיל עשידִיי
 .קרעװ עשיריל ןוא עשיטַאמַאױד ,עשירעלייצרעד ענייז וצ לסילש ַא יו ךיוא
 טָאה ץרּפ סָאװ ,ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאפ יד ןשיװצ םזילעלַארַאּפ ַא ָאד זיא סע
 ןוא -- ןטעברַא עשיטסַייסע ענייז ןיא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טקירדעגסיוא
 טסילַאנרושז רעד ץרּפ ,רעגייטש ַא ,.ליטס ןשירעלטסניק ןייז ןופ גנולקיװטנַא רעד

 ןדָאירעּפ *עשיטסילַאערק ןופ טסווװעג ,ץרּפ רעטכיד רעד יוװ ױזַא טקנוּפ ,טָאה
 ןלעטשסיוא לָאז ןעמ ןעוו ןוא --- ןדָאירעּפ *עשיטנַאמָאר, ןוא ןעקנעד ןייז ןיא
 ןטלָאװ ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא ןיא ןענָאטעילעפ ןוא ןעייסע ,ןעלקיטרַא סעצרּפ

 יד עכלעוו ,סעזַאפ-גנולקיװטנַא ענעדיישרַאפ יד ןופ דליב ַא ןבעגעג זדנוא ייז

 ןיא יו ױזַא טקנוּפ ,טכַאמעגכרוד טָאה עיצנעגילעטניא-סקלָאפ עשידִיי עצנַאג
 עכלעוו ,ןעגנורעדנע יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז קרעו עשירעלטסניק ענייז
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעצנַאג רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ןייז .גנוטכיד ןייז וצ תוכייש ערעפיט ַא ךָאנ טָאה קיטסיײסע סעצרּפ רעבָא
 זיא ,ןבעל ןפיוא ןקריוו וצ ןליוו ןייז ןיימ ךיא ,טנעמַארעּפמעט רעשיטסיצילבוּפ

 ןיא טקעלפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עלַא ןופ רעטסקידעבעל רעד ךעלטנגייא

 .קרעוו עשיטעָאּפ ענייז

 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,דיישרעטנוא רעד ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע
 טלָאװעג ןײלַא טָאה רע ןוא -- רעטכיד םעד ןוא רעלטסניק םעד ןשיווצ לָאמ ַא

 ןייז טבעל סָאװ ,רעטכיד ַא :רעלטסניק ןייק טינ ,רעטכיד ַא (ןעוועג זיא ןוא) ןייז
 םיא ייב זיא טינַארג רעד ,רָאמרַאמ רעד ,םייל סָאד ; סָאװ ,רעטכיד ַא ,גנוטכיד
 טרילעדָאמ ייז ,רע טרעדנע ייז .ןבעל סָאד ,טלעוװ יד ,קלָאפ סָאד --- טנַאה ןיא

 .."רעביא רע טפַאש יז ,רע

 טפול הלכשה רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ןענייז סָאװ סרעביירש עלַא

 ןיק טינ ןוא סרעטכיד ןעוועג ןעניז םעד ןיא ןענייז (םכותב עלעדנעמ ךיוא)
 ,טייצ ַא ןיא טבעלעג ןבָאה ייז תמחמ ,ןעוועג סע ןענייז ייז רעבָא ,סרעלטסניק
 ןעוועג ןענייז סע !כעגּפָא טלָאװעג טינ "טסנוק רענייר, טימ ךיז טָאה ןעמ ןעוו
 ,טסייג-טייצ םעד ןופ טכורפ ןייק טינ ןעוועג סע זיא ןצרּפ ייב .ןכַאז *?ערעכליב;,
 ןיא .טייקכעלנעזרעּפ רעצנַאג ןייז ןופ ,ךיא ןייז ןופ ןעמונעג סע ךיז טָאה םיא ייב
 טָאה רע .סקידמערוטש ,סשימַאניד סעּפע ,סקיורמוא סעּפע ןעוועג זיא אפוג םיא
 -עגונַאב טנָאקעג טינ םערָאפ רעטריזילַאטסירק ,רעליטש ןופ טלעװ רעד טימ ךיז

 ויא רע .סעּפע טכוזעג ,ןטייז עלַא ןיא ךיז ןפרָאװעג ,טרעביפעג טָאה רע .ןענ
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 -.טסניק רעלעודיווידניא ןייר רַאפ לַאיצַאס-שיטע וצ ןוא שיטַאטסקע וצ ןעוועג
 | ,טייקשירעל

 טנַאקעג טינ טָאה רע .ןשטנעמ םוצ ,קלָאפ םוצ ןדַײר טזומעג דימת טָאה ץ'רּפ
 ןצעמע סעּפע טָאה רע ,םערוט-לפייא ןרַאפ ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא רע .ןײלַא ןייז
 ןעוועג זיא סָאטַאּפ רעד רעבָא ,ןטיבעג ךיז ןבָאה ןעיידיא יד ,ןקידיײרּפ טוומעג
 ..לָאטסָאּפַא םעד ןופ סָאטַאּפ רעד -- רעקיבלעז רעד ןוא ןייא

 טלָאװ ,ןײטשרַאפ שלַאפ ךימ טעװ ןעמ זַא ,ןבָאה ארומ טינ לָאז ךיא ןעוו
 -עה םעד ןיא) טסיצילבוּפ ַא ,טסַיייסע ןַא ןעוועג דימת זיא ץרּפ זַא ,טגָאזעג ךיא
 -סקלָאפ ,עיזעָאּפ ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא -- (טרָאװ ןופ ןעניז ןרעכ

 טימ רעקנעד ַא ןעוועג זיא רע ,סעמַארד ,תוישעמ עשידיסח ,ןטכישעג עכעלמיט
 .עיזָאטנַאפ רעשירעלטסניק טימ טסיצילבוּפ ַא ,טנַאלַאט ןשיטסירטשלעב ןסיורג ַא

 ןופ לייט םעד ןרידוטש וצ טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב רָאג רַאפרעד זיא סע
 טניפעג סע ּוװ ,לייט םעד ,טסַיייסע ןַא יו סיױרַא ןפָא טערט רע ּוװ ,ןפַאש ןייז
 ,חוכ רעשיטע רעטמערופעג טינ ךָאנ רעד ,לַאירעטַאמ-ןעקנַאדעג רעיור רעד ךיז
 .יקרעוו עשיטעָאּפ ענייז ןיא ןריזילַאטסירק ךיז טזָאלעג טָאה רע ןכלעוו

 יד טסייה סָאד ,לייט ןקיזָאד םעד ןשרָאפסיױא טיירב ןוא ףיט טעוװ סָאװ ,רעד
 דָאבַאל רענעטלַאהַאב רעד ןיא ןריפניירַא זדנוא טעװ ,ץרּפ ,.ל .י ןופ קיטסיצילבוּפ
 ..ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןופ עירָאטַאר

 רעביירש תונורכיז ןוא דוירב רעד (ט

 יז (א :םינפוא יילרעייווצ ףיוא לופטרעוו ןייז ןענָאק סרעביירש ןופ ווירב

 רָאנ (ב ןייז ןענָאק ייז ןוא ןפַאש ןשירַארעטיל ןופ טקודָארּפ ַא ןיײלַא ןייז ןענָאק

 רעמ ןוא קרעװ סרעביירש םעד ןייטשרַאפ רעסעב זדנוא טפלעה סָאװ ,לַאירעטַאמ

 רעדָא רעטרעוו ערעדנַא טימ ןענייז ווירב עשרעביירש .ןבעל ןייז ןגעוו ןסיוו וצ

 רעייז ןופ ןטפירש עטלמאזעג יד ןשיוװצ טרָא ןַא טמענרַאפ סָאװ ,רוטַארעטיל

 ןוא עכעלטכישעג-רוטַארעטיל ןופ הגרדמ רעד ףיוא ןביילב ייז רעדָא ,רעסַאפרַאפ

 ןכַאז עדייב ןייז ןלָאז ייז זַא ןפערט ךיוא ןָאק סע .ןטנעמוקָאד עשיפַארגָאיב

 סמכילע םולש ןופ לייט ןסיורג ַא טימ לַאפ רעד רעכיז זיא סָאד .םענייאניא

 ןדעי דיירפ ןפַאשרַאפ סָאװ ,ווירב ָאד ןענייז םיא ייב .עיצנעדנַאּפסערָאק רעכייר

 רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל םעד ץונוצ ןעמוק ייז סָאװ ,םעד ץוח ַא ,םענייז רענעייל

 ,ןשטנעמ טימ ןביירשוצכרוד ךיז טַאהעג ביל טָאה םכילע םולש .;ףַארגָאיב םעד ןוא

 ץרּפ .רָאמוה ןייז ןופ ,טנַאלַאט ןייז ןופ הניכש יד טּפָא טור ווירב ענייז ףיוא ןוא
 זיא רע זַא ,ןסיוו זדנוא טזָאלעג (ןעמכילע םולש וצ ווירב ַא ןיא עקַאט) טָאה

 טדיימ ,טנייפ ךַאז ַא טָאה ןעמ זַא ןוא ,(*"ןביירש-ווירב ןופ טנייפ ַא עבטב;

 -ַאב ןָא ,קשח ןָא ריא רַאפ ךיז טמענ ןעמ רעדָא סיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,יז ןעמ

 -עג ןעוו ןטלעז -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טּפיוהרעד ,ץרּפ טָאה .גנורעטסייג

 ןיוש טָאה רע זַא ןוא ,(ןָאזעניד םיא רַאפ ןָאטעג סָאד טָאה טפָא) ווירב ןבירש

 ייז ןעוו ,םיובלגניר ענעלעה וצ ווירב א ןיא ןבירשעג רע טָאה ךס ַא רעירפ (*

 ,טלעוו רעד ןיא ןכַאז עטסרעװש יד ןופ ענייא זיא ווירב ןביירש ,, :הלכ-ןתח ןעוועג ןענייז

 2ןייז ףךיא ביולג ,יוא ...טייל ןגָאז
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 טָאה ,ןשטנעמ עקיטייז טימ רעדָא דניירפ ענייז טימ ןרידנָאּפסערָאק טזומעג ָאי

 -טמעשעג ,ךעלכַאז ןייז וצ ךיז טימעג ןוא ,ךעלגעמ יװ ,ץרוק ױזַא טכַאמעג סע רע

 םיוא ,ןבירשעג ןעוו ןטלעז ץרּפ טָאה "ךעלווירב-ידידי יבוהאל, עכַאפנייא ,ךעל

 -לנניר ענעלעה וצ ווירב (עשיליוּפ רעדָא עשיסור) ענייז ןענעכער טינ לָאז ןעמ

 .רעטעּפש ןוא הנותח רעייז ךָאנ דלַאב רעדָא הלכ ןייז ןעוועג זיא יז ןעוו ,םיוב

 עכעלטימעג עליטש יד ."רעעמ םייב עמַאד, רעד טימ עיצנעדנָאּפסערָאק ןייז

 "עג טינ ןביירש ךיז ױזַא םתס ,דניירפ ַא וצ ןביירש ךיז ןצעזקעװַא ןופ טסנוק

 טיג ,האנה טימ ,קשח סיורג טימ ןוא ךעלעמַאּפ ,טױעקרַאפ רָאנ ,טייהרעטלייא

 קרַאטש ױזַא ךיז טליפ סָאװ ,טסנוק עקידווענח ,עביל יד טָא --- ןרעהפיוא קידנלעוו

 ןצרּפ זיא -- ןעמכילע םולש רעדָא ןענָאזעניד ןופ עיצנעדנַאּפסערָאק רעד ןיא

 -קַארַאכ סָאװ ,טייקצרוק רענעקורט רעד ןופ סע טעז ןעמ ,דמערפ ןעוועג סיוכרוד

 -ילל רעטפיורשעגפיוא רעד ןוא עיצנעדנָאּפסערָאק ןייז ןופ לייט ןייא טריזירעט

 ,עגַאל ַא ןיא ןעוועג לָאמ ַא רע זיא רעמָאט ,לייט ןטייווצ ַא ןופ --- *טיײקשירַארעט

 ךיז ידכ ,רע טָאה ,דניירפ וצ ךעלווירב ױזַא םתס ןביירש טזומעג טָאה רע ןעוו

 וליפא .ןעמַארג ןיא ןבירשעג -- ליּפש ַא ןופרעד טכַאמעג ,ןקילײװגנַאל וצ טינ

 רעדָא ןסירג עצרוק רָאנ טקישעג רע טָאה ,דניירפ ןטסטנעָאנ ןייז ,ןענָאזעניד וצ

 -עלעה טימ עיצנעדנָאּפסערָאק ןייז ךייש זיא סָאװ ןוא .ווירב עכעלטפעשעג ןייר

 זיא ץרּפ קיצניװ יו טזייװַאב יז דָארג זיא ,"רעעמ םייב עמַאד רעד, רעדָא ןענ

 יורפ רעטייווצ ןייז וצ ווירב ענייז .ןגעוו ווירב ןופ ווירב ןביירש וצ ןעוועג לגוסמ

 -- רָאנ הוירב ןייק טינ עלַא טעמכ ןענייז (*עמַאד רעמינָאנַא רעד וצ ןוא

 "וצכרוד ךיז שינעפרעדַאב עמיטניא ןַא טַאהעג רעכיז טָאה ץרּפ .רוטַארעטיל

 ריא טימ ךיז טָאה ץרּפ סָאװ ,"רעעמ םייב עמַאד, יד זיא ןיקסניּפ דוד טיֹול (*

 עכלעוו ,ָאריּפַאש (עניגער) סַאדַאמ ,ןירעװעשרַאו ענייש ַאע -- 1 ןיא ןבירשעגכרווד

 ,1951 ,ביבאילת ,10 ,טײק ענעדלָאג יד) "םי ןשיטלַאב םייב טלָאמעד ןענופעג ךיז טָאה

 "רצי טימ עמַאד עלעקנוט עכיױוה ַא, ָאריּפַאש עניגער זיא קנורט .י .י טול .(19

 טָאה ןעמ .ןרעינַאמ עשיטַארקָאטסירַא ךס ַא טימ ןוא ,ןּפיל יד רעביא ךעלערעה-ערה

 ןעגנופַאש ענייז רָאפ ריא טנעייל רע .עזומ סעצרּפ יװ סניֹזַא סעּפע זיא יז זַא ,טגָאזעג

 עכעלטע טרעװ סעמַארד סעצרפ ןיא .עיצַאריּפסניא ךס ַא םיא טיג טלַאטשעג ריא ןוא

 עטבילעג יד יז זיא רעמזעלק ַא פ טױט ןיא ."עשעפ עצרַאװש , יד טנַאמרעד לָאמ

 ץלַא סָאד -- "רעעמ םייב עמַאד יד, יז טסייה ווירב סעצרּפ ןיא .רעמזעלק םעד ןופ

 זיא ,ןצרּפ וצ ןעמוקפיורַא טגעלפ סָאװ ,עמַאד עטייווצ יד .ָאֹריּפַאש עניגער ןייז לָאז

 -עטניא עשיטַאּפמיס ַא רעייז ןעוועג זיא יז .םיובנגייפ ןָאעל ןופ יורפ יד ,ַאטרעב ןעוועג

 .שידיי ןקַאמשעג םעגייפ ַא טדערעג טָאה ןוא עקידעבעל ןוא עשיגרענע ןַא ,יורפ עטנעגיל

 ןזירק עשיטסילַאיצַאס ןופ טמַאטשעג ןיוש טָאה ַאטרעב :עטושּפ ַא ןעוועג זיא הביס יד

 וצ ןעמעלַא ייז טקוקעגסיוא טָאה (עקטַארק) עשטָאט רעבָא .עגיר ןופ ןעמוקעג זיא ןוא

 טזָאלעגּפָארַא עזומ עשידיי ַא ןָאזרעּפ ריא ןיא שממ ךיז טָאה סע .ןטָאש ןיא ןלעטש

 ,בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא) ןילטייצ ןנחלא ,(59--58 'זז ,5 דנַאב ,ןליוּפ) "ןעלמיה יד ןופ

 תונורכיז לטיּפַאק ןטריטיצ סָאװ רָאנ ןייז ןיא יקסניּפ דוד ןוא (122 יז ,1927 ,עשרַאװ

 .הביבס רעטסטנעָאנ סעצרּפ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ערעדנַא ןופ ןעמענ ןענָאמרעד

 יד יװ יױזַא ןוא טנַאקַאב טינ זדנוא ןענייז ,ןעמענ ערעייז יוװ ,רעמ יװ יױזַא רעבָא

 "עג טייג ,טריטסיסקע עיצידַארט ַאזַא טייוו יוװ ,עיפַארגָאיב רעשידיי רעד ןופ עיצידַארט

 ,ןושליארמג ףיוא טסייה סָאד יו ,"הניבל וניבש םירבד, עלַא יד ייברַאפ ךעלטנייוו

 ענייז ןיא טָאה ןײלַא ץרּפ זַא ,ךָאנ טרפב ,עיצידַארט רעקיזָאד רעד יירט רימ ןביילב

 ךוא רךגיױא ענערָאװעג טנַאקַאבמוא ,עביל ,רעטייוו ךייא טמיווש ..., :ןבירשעג תונורכיז

 .יי ןרָאּפ-ןּפיל
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 עלעדייא סָאד טָא ןבעגעגרעביא טָאה רע רעבָא ,?ןעמַאד, יד טָא טימ ןביירש
 ןטימעגסיױא רע טָאה ןילַא ;רעטכיד םעד ,רעביירש םעד ןצרּפ טעברַא לקיטש
 וצ םיטניא ,טרעביירש-ווירב עתמא קעװַא ךיז ןצעז סע יװ ,ןצעװצקעװַא ךיז
 רעדָא) ןטנעָאנ ַא טימ טלייאעג טינ ןסעומש --- טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ ןסעומש
 ײַאט ןוא .ןירַא טלעװ רעד ןיא ױזַא םתס ןשטנעמ (ןטנעָאנ ןייק טינ טימ וליפא

 ןענייז גע עיצנעדנַאּפסערָאק ןופ עיצנעדנָאּפסערָאק ַא לָאמ ַא ָאי רע טריפ רעמ
 -גַארפ ,ןעמזירָאפַא עשיפָאסָאליפ ,עיזעָאּפ ךעלקיטש רָאנ ,ווירב ןייק טינ ןיוש סע
 ..גנולדנַאהּפָא רעשירַארעטיל ַא ןופ ןטנעמ

 ןבירשעג רע טָאה ווירב עכעלוירב רעמ ,עכעלטימעג רעמ ןוא ערעגנעל
 רעשירַארעטיל ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא (ןענַאזעניד וצ ,ןעמכילע םולש וצ)

 טינ ךָאנ ויא ןוא שטשָאמַאז ןיא טניוװעג טָאה רע ןעו טּפיוהרעד ,טייקיטעט
 ןיא טצעזַאב רעבָא ךיז טָאה רע זַא ,רוטַארעטיל ןיא ןָאטעגנײרַא ױזַא ןעוועג
 -ָאיסעּפָארּפ םעניא טינ וליפא ןעוו) רעביירש סיוכרוד ןרָאװעג זיא ןוא עשרַאוװ
 .רעביירשיוירב סיוא ןרָאװעג רע זיא ,(טרָאװ ןקיזָאד םעד ןופ ןעניז ןלענ
 3 = ריא טימ רע טָאה ,עיצנעדנַאּפסערָאק ַא טריפעג לָאמ ַא ָאי רע טָאה רעמָאט

 ..ןביירש-ווירב ןופ טנייפ א עבטב? זיא רע זַא ,ןזיוורעד אפוג

 רעייז ךָאנ ןוא רַאפ םיובלגניר ענעלעה וצ ווירב עטנַאמרעד יד טנעייל

 טריפעג טָאה רע סָאװ ,עיצנעדנָאּפסערָאק רעד טימ ךיז טנעקַאב ;ןבָאה הנותח
 ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןבירשעג רע טָאה עטשרע יד ."רעעמ םייב עמַאד רעד, טימ
 טמַאטש עטייװצ יד ;רעביײרש ַא יװ טנַאקַאב טינ טעמכ ןוא גנוי ךרעב ךָאנ
 ןענייז סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .םישש ןב ַא ןיוש ןעוועג זיא רע ןעוו ,1911 ןופ
 ךַאז ןייא ןיא רעבָא ;וירב סעירעס ייווצ יד ןשיוװצ ןדיישרעטנוא ךס ַא ָאד
 -טקעריד יד ,טייקכַאפנייא יד טלעפ ווירב ךעלטניב עדייב ןיא :ךיילג ייז ןענייז

 -גָאּפסערָאק סנָאזעניד רעדָא סמכילע םולש ןיא ָאד זיא סָאװ ,תומימת יד ,טייק
 ןופ ןגערב יד רעביא ךיז טסיג סָאװ ,םזילאטנעמיטנעס רעד וליפא ...עיצנעד
 ,טסּוװַאב-ןילַא ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,וויֲַאנ טינ ויא ןענעלעה וצ ווירב עגנַאל יד

 עשירעביירש-ןייר טימ לופ ןוא ,שילגנע ןיא סע טפור ןעמ יו ,טריקיטסיפָאס
 ,ַאֹזַא ןופ טינ רעבָא ןטבילרַאפ ַא ןופ ווירב ,עקַאט תמא ,ןענייז סָאד .ךעלדנח
 טעָאּפ ַא ןיא סָאװ ,ןטבילרַאפ ַא ןופ רָאנ ,שיטעָאּפ םיא טכַאמ "עזומ , ןייז סָאװ
 ןוא ,טצָאּפ ַא ןיא רע סָאװ ,סָאד טשינ טינ טונימ ןייא ןייק טסעגרַאפ סָאװ ןוא
 ..וירב-"עביל ַא טביירש ןוא טציז רע סָאװ ,סָאד טשינ

 יז ןַא ,ךיז ןסעגרַאפ טסנוק רערעלוטסיּפע רעד ןופ סרעבָאהביל עתמא

 יז ןַא ,רָאנ ןעקנעדעג ייז .ווירב א ןביירש ךיז ןצעז ייז ןעוו ,סרעביירש ןענייז
 עינַאלָאכיסּפ רעד ןשיװצ ,ןטַאסערדַא יד וצ טייקכעלדניירפ ןזייװסיױרַא ןליוו

 -ייועניא ןַא ָאד ןיא טפאשדניירפ ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןוא ןביירש ווירב ןופ
 טסייה ווירב ןביירש ןענעק .טיײקטנעָאנ עכעלדנעטשרַאפטסבלעז א ןוא עטסקינ
 טָאה ץרפ .ערעדנַא ןבעגּפָא ךיז ןענעק ,טלעװ רענעגייא רעד ןופ סיױרַא ןענעק
 ,עכלעזַא) סרערערַאפ ,םידיסח טכוזעג טָאה רע .ךיז ןבעגּפָא טינ ,ןבעג טנעקעג
 ןענייז סָאוװ ,יד ןופ ןעוועג טינ ללכב זיא רע .םירבח ןייק טינ ,(ןָאזעניד יו
 וירב ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יוװ) זיא רע .רָאכ ַא ןיא ןעגניז וצ טיירג
 ַא ,."ןטײלגַאב עילעּפַאק ַא ןופ ךיז טזָאל סָאװ ,טסילָאס; ַא ןעוועג (רימ וצ
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 ,רענייא זיא *טסילָאס, ַא ...רעביירש-ווירב רעלַאעדיא ןייק טינ זיא *טסילָאס;
 טינ זיא רע .ןעזעגנָא ןייז ,רעטנעצ ןיא ןייטש םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא זומ סָאװ
 טינ ךיז ןעק רע סָאװ ,ןשטנעמ טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנ ַא ןיא ןעמוק וצ לגוסמ
 ןייז טנעקעג עיצנעדנַאּפסערָאק ןייז ןיא ךיוא ץרּפ טָאה ,ייז רעביא ןבייהפיוא
  ,שירָארעטיל רעדָא ,ךעלכַאז-ןייר רעדָא רָאנ

 ןבָאה ערעדנַא ןוא ליזיימ ןמחנ סָאװ ,ווירב טרעדנוה יירד רעביא יד ןענייז
 ענעדיישרַאפ טימ םענייאניא ,טכעלטנפערַאפ ןוא טלמַאזעגפיוא ימ ליפ ױזַא טימ
 -ַאיב סעצרּפ רַאפ לַאירעטַאמ יוִו ,קיטכיוו רעמ --- ןריפניירַא ןוא ןעגנוקרעמַאב
 ,ןײלַא ךיז רַאפ יו ,עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ ןוא עיפַארג

 -ץניד וצ ןוא "רעעמ םייב עמַאד רעד; וצ ,ןענעלעה וצ ווירב יד ןשיווצ
 רעדָא ןעייסע ןופ ןטנעמעלע ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,עכעלטע ָאד ןענייז ןענָאז
 -גַארּפ וצ ןוא ןפילשעג קיצניװ וצ ןענייז ייז וליפא רעבָא ,עזָארּפ ןיא רעדיל
 רעייז ךיוא טגיל ,טרעוװ ןשירַארעטיל ןקידנעטשטסבלעז ַא ןבָאה וצ שירַאטנעמ
 ,םעד ןיא טּפיוהרעד ,וירב עקירעביא עלַא ןופ גנוטיידַאב יד יוװ ,גנוטיידַאב
 -ייועניא סעצרּפ ןגעװ תועידי טקערידמוא רעדָא טקעריד זדנוא ןביג ייז סָאװ
  ,שידִיי וצ גנויצַאב ןייז ןגעו -- לעיצעּפס ןוא ןבעל ןקידנסיורד ןוא ןטסקינ

 -רוטלוק ערעדנַא ענעדיישרַאפ וצ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ֹוצ ,שיערבעה וצ
 עשידִיי ערעדנַא ןופ ןפַאש םעד וצ ןוא ןפַאש םענעגייא ןייז וצ ,ןעמעלבָארּפ
 ,סרעביירש

 -טינ יד ןעניז םעד ןיא ןבָאה ,ווירב יד יו גנוטיידַאב ערענעלק ןייק טינ
 ;רעסערג ךס ַא זיא טרעװו רעשירַארעטיל רעייז רעבָא --- .,תונורכיז עטקידנערַאפ
 -נָאק רעיײז טימ שיּפיט -- גנופַאש-רוטַארעטיל עשיּפיט ַא סעצרּפ ןענייז ייז
 -יזָאװרענ רעקיטפַאהרעביפ רעד טימ ,טייקשירַאטנעמגַארפ ןוא טייקטריסנעד
 רעייז טימ ,ןטיײקטגָאזרעד-טינ ערעייז טימ ,ליטס ןופ טײקשיטסירָאפַא ןוא טעט
 עקידנסיורד ןיא יו ,ןטייקשיריל ןוא ןכַאזהמשנ ןיא רעמ ןָאטעגנײרַא ןייז
 ןוא ןריטנעמָאק ןוא ןריזיגָאלָאכיסּפ ןקידרדסכ ןטימ .,ןעגנורעדליש ןוא ןטקַאֿפ
 ..םורַא ייז טלגניר סָאװ ,טפול רעלעוטקעלעטניא רעצנַאג רעד טימ

 םכילע םולש ןוא עלעדנעמ סָאװ ,תונורכיז יד ןופ ןענייז ייז ןדיישרַאפ יוװ
 ןופ קידשרעדנַא זיא ןײלַא רע יו ,קידשרעדנַא ױזַא ןענייז ייז !ןבירשעג ןבָאה
 ןוא רעִירפ ןזיוועג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ערעזדנוא סרעקיסַאלק ייווצ עקירעביא יד
 טימ עלעדנעמ ,רָאי ַא טימ םכילע םולש -- רעטעּפש ןבעל רעייז טקידנעעג

 -רעפ םעד סעיפַארגָאיכָאטױא ערעייז ןיא ןטימעגסיוא ןבָאה ענעי .רָאי ייווצ
 ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טלָאמעד וליפא .ןָאזרעּפ עטשרע יד -- ןעמָאנָארּפ ןלענָאס
 ןייז טָאה עלעדנעמ .ךיא טינ ,רע :טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןילַא ךיז טימ ןבעגענּפָא
 ,סמייח 'ר המלש ַא םענייא ןופ עטכישעג יד יװ ,טלייצרעד עטכישעגסנבעל
 -ַאיב ַא ןופ דלעה ַא םענייא ןגעוו יוװ ,ךיז ןגעוו ןבירשעג טָאה םכילע םולש
 רעד יירט ןבילבעג ייז ןענייז עדייב .דירַאי םענופ ןעמָאנ ןטימ ןַאמָאר ןשיּפַארג

 ןייז ןופ עיצידַארט רעד -- רוטַארעטיל רעשידִיי רעטלַא רעד ןופ עיצידַארט -
 ליפ ױזַא ףיוא רָאנ זיא לארשי 'ר .לארׂשי 'ר ןיא טינ ,לארשי לכ ןיא ןוטרַאפ

 ןופ טפול רעד טימ טלגנירעגמורַא ןעועג זיא רע לפיוו ףיוא ,קיטכיוו ןעוועג
 ךָאד רע זיא .ןזעוו ַאזַא טכַאמעג טינ לארשי לכ ןופ ןיוש טָאה ץרּפ ...לארשי לכ
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 .דיחי םענופ -- הגרדמ יד ןוא -- ןָאפ יד ןבייהוצפיוא רעטשרע רעד ןעוועג
 טשימ .תונורכיז עניימ :ןעגנורענירעד ענייז ןפורוצנָא טמעשעג טינ ךיז רע טָאה
 שירַארעטיל ץנַאג ןייז טרימוס יוװ ױזַא רע טָאה לוטיט ןכעלנעזרעּפ-ןפָא םעד טָא
 ןופ לעװש ןפיוא ףױֹרַא זיא רע רָאנ יװ זַא ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה רימ .,ןפַאש
 ןיב ךיא ..ךיא :גנַאלק רעד טכליהעגּפָא יו יױזַא טָאה ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 טָאה סָאד :"ןעקנַאדעג עניימ ןוא -- ךיא, יו רעמ טניימעג טָאה סָאד ןוא !ָאד
 קנַאדעג רעד ןעוועג זיא קנַאדעג סעצרּפ ,ןזעוו ץנַאג ןיימ ןֹוא --- ךיא :ןסייהעג
 סעצרפ רעבָא ;ךַאז-ללכ ַא ןעוועג סע זיא :רוד-הלכשה ןגנוי םעד --- רוד ןייז ןופ
 -ליפעג םענעגייא ןייז טימ ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,ןעוועג ךָאד זיא וטפיוא:-טּפיוה
 םענופ רָאנ ,ללכ םענופ טינ ןבעל סָאד ןעוװעג ןיוש זיא סָאד טָא ןוא -- ןבעל
 ..דיחי םענופ ץרַאה סָאד ...ץרַאה ןעגנוזעצ .סעשינָאמ !שינָאמ :ןקיצנייא

 רעשידַי רענליוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ בָאה ךיא ןעוו

 "ריטַאנ ןעוועג זיא ,ןײלַא ךיז ןגעוו לַאנרושז ןרַאפ ןביירש ןטעבעג םיא ,טלעוו

 עלעדנעמ יװ טינ ,ךיא ןושלב עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא ןדייר לָאז רע זַא ,ךעל

 ,רתסינ ןושלב -- ,םכילע םולש ןוא

 יד זיא ,ךיא םענעגייא ןייז ןגעו רעמ ןסיוו וצ קירעגיינ ןענייז רימ ןעוו

 סָאװ ;ןײלַא םיא וצ טקעריד ךיז ןדנעו -- ןוט ןפרַאד רימ סָאװ ,ךַאז עטשרע

 ייב ןענופעג ןײלַא רע טָאה סָאװ ?ךיז ןגעוו טגָאזעג ,טכַאוטעג ןײלַא רע טָאה

 ןופ רָאטקַאדער םוצ ווירב ןכעלטנפע ןייז ןיא ?טכוזעג רע טָאה סָאװ ןוא ?ךיז

 ןופ רעמונייימ ןיא) טָאה רע ןכלעװ טימ ,וירב םעד -- טלעוו רעשץד;- רעד

 טגָאז ,סע טסייה ,רימ וצ; :רע טביירש -- תונורכיז עניימ ןביוהעגנָא (3

 טסייה ,טָאה רע .*'לסילש םעד זדנוא גנַאלרעד ,רעייש ַא טליפעגנָא טסָאה' :ריא

 וצ יא -- לסילש םעד ןכוז םיא ייב טעװ ןעמ ןוא טכוז ןעמ זַא ,טסוװװעג ,סע

 -ןעדיא וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה רע ,ןײלַא םיא וצ יא ,תורצוא ענייז

 ןָאטעג טָאה סָאד יו ,הביבס ןייז טימ ,עכָאּפע ןייז טימ ןצנַאג ןיא ךיז ןריציפיט

 ךיז טָאה רע .םכילע םולש ךיוא -- סָאמ רערענעלק ַא ןיא --- ןוא עלעדנעמ
 ץלַא -- ןבעל םענעגייא ןייז ןופ גנַאג םעד ףיוא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ןענוגרַאפ

 עטכישעג עשידִיי לטיּפַָאק ַא ןבעל-טקלָאפ קיטש ַא ןעװעג זיא סָאד יצ ,סנייא

 ַא ףיוא יו ןילַא ךיז ףיוא ןקוק וצ טמעשעג טינ ךיז טָאה רע .טינ רעדָא

 ."עכַאּפע, רעד רעטניה ןטלַאהַאב טינ ךיז טָאה רע ,עטכישעג עשידיי לטיּפַאק

 ,רוד ןצנַאג םוצ ךייש ןענייז סָאװ ,ןכַאז ךס ַא טלייצרעד זדנוא טָאה רע ,תמא

 ןופ רעטנעצ ןיא ןפָא טייטש ךיא ןייז .ןילַא ךיז רע זיא ןעוועג ןסיוא רעבָא

 ןוא ,ךיא רעשירַארעטיל ןייז רָאנ טינ ,ךעלנעזרעּפ-םיטניא ןייז .תונורכיז ענייז

 / טינ לייו ,ץלַא טינ ךיא לעװ ןביירשק זַא ,טגָאז רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע

 ךָאנ ןוא ."רעזעל םעד ןרעהעג יד רָאנ ןוא ,ןטפירשש עניימ ןיא ןיירַא זיא ץלַא

 ,"ןכַאז עניימ וצ ךעלסילש לטניב ַא ןבעגרעביא רָאנ ךייא ליוו ךיא, :לָאמ ַא

 יז ,"ןכַאז; ענייז טפיוההרעד ןעניז ןיא טָאה רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע

 קידנבָאה זַא ,ןעגנובעלדעביא עכעלנעזרעּפ ענייז טימ ןדנוברַאפ גנע יױזַא ןענייז

 זדנוא טזומשג אליממ רע טָאה ןטפירש ענייז וצ לסילש ַא ןבעג זדנוא טלָאװעג

 זיא ןעוװעג זיא םיא ןיא סָאװ ,ץלַא וצ טינ ביוא .ןיילַא ךיז וצ לסילש ַא ןבעג

 רעד יא ,רע טגָאז ,ץלַא; לייו -- ,טייקשירעפעש ןייז ןופ ןלַאוװק יד וצ
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 רָאנ ןרעו ףרַאד טריטערטרָאּפ ,שטנעמ רעד זיא ץלַא טינ לייוו ,ןגיל רעטסערג

 טינרָאג רעהעג סָאװ ,עקילעפוצ סָאד טינ ,עטכע סָאד ,עזעיטסירעטקַארַאכ סָאד

 | | | ."ףשטנעמ םוצ

 סָאד ,עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ,גנוניימ רענעגייא סעצרּפ טול ,זיא סָאװ

 ?םיא ןיא עטכע

 "קעגסיוא ןיוש רימ זיא ענייז ןעגנוריזירעטקַארַאכ-ןיילַא עכעלטע עשּפיה

 .ןרזחרעביא טינ ייז ךיא לעװ ,לטיּפַאק םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא ןריטיצ וצ ןעמ

 עניימ ןיא ןפַאש ןייז ןוא ןיילַא ךיז ןגעוו ןביירש ןייז ןופ ןרעטסומ רָאּפ ַא

 . .ןעגנערב וצ יאדכ ךָאד זיא תונורכיז

 ןשיוצ סָאװרַאפ ,טרעלקרעד ןיילַא ץרּפ יװ ןפוא רעד ,רעגייטש ַא ,זיא טָא

 ,הביבס רענעגייא ןייז ןופ ןשטנעמ ןטלעז ױזַא ךיז ןפערט ןענױשרַאּפ עלַא ענייז

 רע סָאװרַאפ ;עיצנעגילעטניא רעד ןופ עיצַארענעג רעיינ רעד ןופ סרעייטשרָאפ

 תורוד עקידרעירפ ןופ רָאג רעדָא רוד ןטלַא ןופ סענעדִיי ןוא ןדַיי טרעדליש

 ַא זיא סָאד ..ןעידיא עיינ רַאפ קורדסיוא ןַא טכוז רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא

 ףיוא ןעמ טיג .ןזעוו ןקיטסייג סעצרּפ ןופ ךות םצע םע ןָא טריר סָאװ ,עגַארפ

 ןוא עטרעּפמולעגמוא וצ ןעמ טמוק ,רעפטנע ןשלַאפ ַא עגַארפ רעקיזָאד רעד

 ןוא) ןיגלֶא .מ ,רעגייטש ַא ,טכַאמעג טָאה ריפסיוא ַאזַא .ןריפסיוא עדליוו שממ

 ןיא סרעקיטירק עשיטלוקטעלָארּפ טכַאמעג ריפסיוא םעד ןבָאה ךָאנ רעירפ

 ץרּפ .ל .י ןופ ןטכישעג ערעדנַא ןוא "עכעלמיטסקלָאפ; יד :(דנַאברַאפ-ןטַאר

 "-נגעק רעד ןופ ןסַאמ יד ןעיצוצּפָא ,ןבירשעג ןיגלָא .מ טָאה ,*עבָארּפ, א ןענייז

 רעזעיגילער רעד ןיא -- רקיע רעד ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא קירוצ טרַאװ

 ,ךעלרעטילפ עקיטסייג יײלרעלַא טימ טצוּפַאב טרעװ עכלעוו ,טײהנעגנַאגרַאפ

 רעד .(1935 ,לירּפַא ןט3 ,טייהיירפ-ןגרָאמ) *טפעלּפעג ןועוו לָאז עסַאמ יד ידכ

 ןעיצוצּפָא? וליפא ןלַאפעגנייא טינרָאג לָאמ ןייק זיא ןצרּפ זַא ,זיא רעבָא תמא

 ענייש טלייצרעד טרָאפ רע טָאה סָאװרַאפ ,יִא ,?טרַאװנגעק רעד ןופ ןסַאמ יד

 -- וטקַאפ עקיטרעוונגעק ףיוא, -- לייוו ?טציא ןופ טינ ןוא לָאמַא ןופ תוישעמ

 ךיא ריגַאער ,ןבעל ןטַאװירּפ ןיא רַאגָאז --- תונורכיז עניימ ןיא רימ ןענעייל

 יד ,לַאיװירט רימ רַאפ עטסרעמ סָאד ןענייז ןטקַאפ יד .טינרָאג רעדָא ךַאװש

 וצ -- עמעט יד ,לערג -- ןברַאפ יד ,עטרעטנָאלּפרַאפ ,עטשימעג --- ןוויטָאמ

 טרענייפרַאפ ץלַא טרעוו גנורענירע רעד ןיא יײבָארג -- ןעיניל יד ,קידנעיירש

 ,שטשָאמַאז ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג; :רעטייוו ןוא ,2/ --- -- טקינײרעג ןוא

 ןײק -- טייוװ ןליימ יירד ןרעװ ןבירטרַאפ ,ןעז וצ שטשָאמַאז םוא ,ךיא זומ

 ערעדנַא זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע ןוא --- קעװַא טינ ,ןכב ,זיא רע ..."ןישערבעש

 טלָאװעג רָאלק יז טָאה רע ,טרעקרַאפ .טרַאװנגעק רעד ןופ -- ןײגקעװַא לָאז

 ןבירטרַאפע טזומעג רע טָאה ,"ןעז וצ שטשָאמַאז םוא;, יװ ױזַא --- רעבָא ,ןעז

 טציא םעד ידכ ,רע טָאה ױזַא ,"ןישערבעש ןייק --- טייוו ןליימ יירד ןרעוו

 "רַאפ יד ןבעגעג םיא טָאה סע עכלעוו ,וויטקעּפסרעּפ יד ןבָאה טזומעג ,ןעז וצ

 סרעטכיד עלַא .םַאנסיױא ןייק ןעוועג טינ טרּפ םעד ןיא זיא רע .טיײהנעגנַאג

 ןעמ טנעקרעד ,ענייה טגָאז ,"גנילירפ םעד, .סנטייוו רעיז ןופ -- רעסעב ןעעז

 ךיאק .."ןויוא ןבעל ןעמ טפַאש רעדיל-יימ עטסעב יד ןוא ,רעטניוו טשרע

 לסיב טּפיה ַא ,טסינַאמָאר רעשילגנע רעקיטנייה ַא טלייצרעד ,ןבירשעג בָאה
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 -עג ךיא בָאה טָאטש ןגעוװ רעבָא ,טָאטש ןגעוו לסיב שּפיה ַא ןוא ףרָאד ןגעוו

 בָאה ךיא ןעוו -- ףרָאד ןגעוו ןוא ףרָאד ןיא ןעועג ןיב ךיא ןעו ,ןבירש

 םעד טָאה רע סָאװרַאפ ,הביס ַא ךָאנ ןעוועג זיא ןצרּפ ייב ..."טעטש ןיא טבעלעג

 ניױא ןַא טַאהעג טָאה רע .רבש םענופ ןעמונעג ףָאטש ןייז ןופ לייט ןטסערג

 ןופ ןבעל ,ןקידנסיורד ןרַאפ טינ ,ןטסקיניײװעניא םעד רַאפ סערעטניא ןַא ןוא

 עכעלרעסיוא יד רימ רָאֿפ ןקעדרַאפ ןברַאֿפ ןוא ןעיניל עשילעז יד; ;ןשטנעמ

 טָאה "ןברַאפ ןוא ןעיניל עשילעז יד, טָא ןוא ."רעּפרעק ןופ ןבראפ ןוא ןעיניל

 יד ,ןענַאיצארעבא עניילק יד ,טייקילעפוצ יד, -- ןעוו ,רעסעב ןַעז טנעקעג רע

 ןיא ןעקניזרַאפ ,ּפָא ןלַאפ -- ןוחצנ עגר ַא ,סעכ בילוצ ,'הסנרּפ בילוצ םישעמ'

 ..עטעקַאנ א טעמכ ,המשנ ַא סױרַא טמוק סע ןוא ,טייהנסעגרַאפ

 טרעּפרעק .סרעּפרעק ןופ טינ ,סהמשנ ןופ רעטכיד רעד ןעוװעג זיא ץרּפ

 "המשנ עטעקַאנא ַא רעבָא ,ןטייקיניילק טימ ןוא ?ןטייקילעפוצ, טימ לופ ןענייז

 ןעמוק סע ןוא ,רעדיילק עקיסַאּפ עריא ןיא ,יינ'ס ףיוא יז טדיײלקַאב ןעמ, ---

 םייב יו ,סנטָאש עקידלקַאװטינ ,עקרַאטש ,עצנַאג ,ןשטנעמ עצנַאג סױרַא

 הצרעד תוכייש א ךיוא רשפא טָאה ןפַאש ןיא םזילַארוטַאניטנַא סעצרּפ .,"ןבעל

 קיצניװ ןוא טנעקעג קיצניווװ ,תונורכיז ענייז ןיא טלייצרעד רע יװ ,טָאה רע סָאװ

 ייוװצ יד ןענייז סָאד -- ןטסַארטנַאק ןוא ןעמעלבָארּפ, ...רוטַאנ יד טשרָאפעג

 עשירעלעטשטפירש עניימ עלַא ןעלקיו ךיז ןלעװ סע עכלעוו ףיוא ,ןצלַאוו
 ,סומזידיסח ןופ ןסנַאדאקעד עקירעיורט ..,רעדליב-ןטסַארטנַאק עשיטע ...תועירי

 בָאה ךיא ,רוטַאנ לסיב ןיילק ,ןיילק ַא -- -- ןעגנוױשנַא-טלעוו ןופ תוברוח

 -עּפש יד טזײּפש סָאװ ,טנגויי רעד ןיא יז בָאה ךיא .קינייו יױזַא רצוא ןיא יז

 ,רעכיב יד ןגעו רע טביירש --- ךוז ךיא; ..."טַאהעג קינייװ ױזַא ,ןרָאי עקידרעט

 ךיא .טינ השעמה רוּפס ןייק ךוז ךיא -- טייהרעגנוי טגעיילעג טָאה רע סָאװ

 ןקעוו ,טינרָאג ןָא רימ ןענַאמרעד ייז ,טינ ןעגנובײרשַאב-רוטַאנ ןייק ךיוא זעל

 רעד טימ טפַאשטנַאקַאב קינייו יֹוזַא בָאה ךיא .טינ רעדליב ןייק רימ ןיא

 טינ לָאמ ןייק ךיז ךיא בָאה ןלייצרַאפ השעמ ַא טכערק :רעטייוו ןוא ."רוטַאנ

 ַא -- טקרעמַאכ טָאה רעקיטירק עניימ ןופ רענייא יו ,סנטסכעה ;טנרעלעגסיוא

 :ךַאז עטסעב ןיימ טכייליפ רעבירעד זיא טיובעג טכעלש .'השעמ ךותב השעמ

 ײלרעלַא ךימ ןיא ךיז ןטכעלפ קידנזעל ,ןזעלעג ױזַא בָאה ךיא ...תוּפוח יירד יד

 ןוא טינ ןעק רע ."ןרעטנָאלּפסױרַא טינ ְךיִמ לי ןוא ךימ ןעק ךיא ,תוישעמ

 -- ןשינעעשעג יד ,ןטקַאפ יד --- תוישעמ יד לייוו ,ןרעטנָאלּפסױרַא טינ ךיז ליוו

 ןבעל-המשנ סָאד ,ןבעל עטסקינייװעניא סָאד טכוז רע .טינ םיא ןריסערעטניא

 ..עלעז יד ,שטנעמ רעד, -- זיא ליצ-גנופאש ןייז ןוא טנעמטלע-גנופַאש ןייז

 ,ןײלַא ץרּפ יו ,טוג ױזַא טסווװעג טינ סע טָאה רענייק

 טמענ -- טריזירעטקַארַאכ ייז ןײלַא וע טָאה --- תונורכיז ךיא ביירש ןוא;

 א ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ יד טימ לּפענ רעד םורַא לָאמ ַא ךָאנ ךימ

 עז ךיא ןעמעוו ןוא סָאװ ןטלעז ...טַאהעג הקיני טָאה המשנ ןיימ עכלעוו ןופ ,לייט

 ןגיא ..ןרוטנָאק עטסעפ ןוא ןכייצנעק ןָא ,ןעמוושראפ טסרעמ סָאד .,.ץנַאג

 לעװ ךימ ןרעלקרע ןצנַאג ןיא ..וצ רימ ןעטסילפ ןּפיל סעּפע ,סױרַא ןקוק

 ךיז טָאה טייקכעלרעניא ןיימ ןכלעו ןופ ןלארטש ךוא ןטָאש עלַא ,טשינ ךיא

 רַאפ טשינ ..ןעלמַאופױא טשינ ךיא לשװ ,םרָאּפ רענעגייא טול טבעוועגסיוא
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 יד ןורכיז-ןטסַארטנָאק ןוא ןעמעלבָארּפ-ןעקנַאדעג ןיימ ,ןורכיז ןיימ טָאה עלַא

 עלַא רַאפ טשינ ;ןשיפוצסורַא לרעסַאװ-שינעסעגרַאֿפ ןופ ,לעגנַא עקיטכיר

 ,רעטייוו ךייא טמיווש ..ןטכײלַאב וצ ץנַאג לּפענ ןיא ,רָאטקעלּפער ןקיסַאּפ םעד

 -- טנעמָאמ ןטצעל ןיא ..ןרָאּפ-ןּפיל ןוא -ןגיוא ענערָאװעג טנַאקַאבמוא ,עביל

 .לעװ טנַאה ןיא רעדעפ ןייק ..,לָאמ ַא טימ ץלַא ךיז ןעמ טנָאמרעד --- ןעמ טגָאז

 טלָאמעד ךיז טעװ גנוצ יד יצ ,טסייו רעװ ;ןבָאה טשינ טלָאמעד רעבָא ךיא

 | .+ןגעװַאב יירפ

 לופ ןעוועג רע זיא ,טגעװַאב ךיז טָאה -- רעדעפ ןייז -- גנוצ ןייז ןמז לכ

 ךיא ןעוו ןוא ...טייקיניזטסּוװַאב ױזַא םתס טימ רָאנ טינ ,ןײזטסּוװַאב-ןיילַא טימ

 רעדייא ,םיא ןגעװ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,קיטירק לייט ַא ןיא ןיירַא קוק

 ,ךיא עז ,ווירב ענייז ןוא תונורכיז ענייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז סע ךָאנ

 ןילַא םיא יז טָאה רשפא -- טסייוו רעװ -- ןוא טנעקעג ךיוא םיא טָאה יז זַא

 ןענעק וצ רעסעב ךיז ןפלָאהעג

 רעצעזרעביא רעד (4

 ךיז טבייה טעברַא(-גנוטכידרעביא ,רעקיטכיר ,רעדָא) -גנוצעזרעביא סעצרּפ

 ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ךָאנ .ןפַאש לעניגירָא ןייז יו ,רעטעּפש ךס ןייק טינ ןָא

 .לאקזחי ךעלטיּפַאק ןעגניזוצרעביא ןוװרּפ טכַאמעג רע טָאה ,שטשָאמַאז ןיא

 ןלעפעג סָאװ ,סרעטכיד ןופ רעדיל טייצ וצ טייצ ןופ רע טשידִיירַאפ רעטעּפש

 -גנושידיירַאפ עשיטַאמעטסיס רעמ ַא ,(*קילַאיב ,ַאקצינפָאנָאק ,גורפ ,ענייה) םיא

 -רַאפ ןייז זיא סָאד .ןבעל ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא ןָא רע טבייה טעברַא

 -שידִיי ַא זדנוא ןבעג וצ רשפא ןעוועג זיא עיציבמַא ןייז .תוליגמ ףניפ יד ןשידִיי

 עשירַאטנעמגַארפ ןבילבעג ןענייז םיבתכ ענייז ןשיוצ ,(**ך"נת ץנַאג ןופ חסונ

 יד ןענייז תוליגמ ףניפ יד ,(****"בויא; ןופ ,(+י*"רישי זָא, ןופ ןעגנוצעזרעביא

 ןיא) ןשידִיירַאפ וצ ןצנַאג ןיא ןזיװַאב טָאה רע סָאװ ,ך"נת ןופ ןלייט עקיצנייא

 ןייז ייב ךָאנ טקורדעג רע טָאה *תוליגמ שמח? ןופ ןלייט .(ןטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ

 עלַא טימ ןוא ("אידג דח; ןוא "תומדקא; ןופ בָאגוצ ַא טימ ןוא) ןצנַאג ןיא .ןבעל

 גַאלרַאפ ןיא טיוט ןייז ךָאנ טשרע סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ ייז ןענייז ןטנַאירַאװ

 טריטנעמָאק ןוא טלעטשעגפיונוצ זיא דנַאב רעד ,1925 ,ענליוו ,ןיקצעלק .ב ןופ

 -- רעטשרע רעד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד .ןעזייר ןמלז ןוא ןיקדירפ .א ןופ ןרָאװעג

 קרעוװ סעצרּפ ןופ לייט ַא שטָאכ ןבעגוצסורַא ווּורּפ -- רעקיצנייא רעד טציא זיב ןוא

 קרעװ יד יװ ,דנַאב ןקיזָאד םעד ןיא ןעעז רימ .רעגייטש ןשימעדַאקַא ןַא ףיוא

 -נעעג ךיז ןבָאה ייז יו ,סקּוװ רעייז ןעמוקעגרָאפ זיא סע יװ ,ןרָאװעג ןענייז

 . ןעגנוצעזרעביא רָאּפ ַא ךיוא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ךעלטעלב-בוט-םוי יד ןיא (*

 .(ילוטַאטלומ ,ןוסמַאה טונק) עזָארּפ ןופ

 ןוא עטוג טייז, :ןבירשעג רע טָאה 1910 םורַא ןיקצינװַאר .ה .י וצ ווירב ַא ןיא (++

 עשידיײ) "טעברַא רעד רַאפ ךימ טצונ ןוא (שידיי ףיוא) ך"נת ױעביא-טצעז ןוא ןדיי ערשכ

 .(33 'ז ,יימ ,1951 ,קרָאיינ ,רוטלוק

 .ב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,"ץרּפ .ל .י ןופ טשידיירַאפ ,תוליגמ, וצ ריפניירַא (5**

 .7 'ז ,1925 ,ןיקצעלק

 "וינ ,גַאלרַאפ-רעכיב ָאקיצ ןופ עכַאגסיוא ,316--212 ז , דנַאב ,קרעװ עֶַלַא (****

 | ,1947 ,קרָאי

216 



 סע ןעעז רימ .ייז רעביא טעברַאעג טָאה רעטכיד רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא טרעד
 ןזיוועג זדנוא ןבָאה "תוליגמ; סעצרּפ ןופ סרעלעטשפיונוצ יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא
 קרעװ ןייז רעדייא טכַאמעג טָאה רעסַאפרַאפ רעד סָאװ ,ןוּורּפ ענעדיישרַאפ יד
 רימ ןעעז ןטנַאירַאװ עלַא יד קנַאדַא .םערָאפ עקיטליגדנע יד ןעמונעגנָא טָאה
 ךיז טנפע סע .ןפַאש סרעטכיד םעד ןופ ןטַאטלוזער יד רָאנ טינ ,סעצָארּפ םעד
 סיורג טימ טָאה רע זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ ןוא ,עירָאטַארָאבַאל ןייז זדנוא רַאפ
 ןפיוא רָאנ ךיז ןזָאלרַאפ טינ ,טעברַאעג טפַאשביל רועיש ַא ןָא טימ ןוא הדמתה
 -ַאב רימ .ןעלטימ ןוא ןדָאטעמ ענייז רערָאלק זדנוא ןרעװ סע .(*שדוקה חור
 ךיוא ןעעז רימ ,טכיירגרעד טָאה רע סָאװ ,ליצ םעד טימ רָאנ םינ ךיז ןענעק
 טּפַאטעג ,טעשזדנַאלבעג טפָא טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע ןיא ייז ףיוא סָאװ ,ןגעוו יד
 ,ליצ ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,רעטצניפ רעד ןיא

 ןַא ןפַאש ץנַאג סעצרּפ יו ױזַא ,זיא ןעגנופַאש-טרָאװ עירעס עקיזָאד יד
 ,ןטייז עלַא ןיא ךיז ןפרַאװ ןקיטעּפמיא ןוא ןזעוורענ ,ןקַיורמוא ןייז ןופ קורדסיוא
 רַאפ דלעפ יײנ ַא ןענעפע ךיז לָאז סע זַא ,ןזָאלוצ טנָאקעג טינ טושּפ טָאה רע
 ןוא -- ןעגנוצעזרעביא-לביב ענרעדָאמ ןופ דלעפ סָאד -- טרָאװ ןשידִיי םעד
 רעד ףיוא רע טָאה ,דלעפ םעיינ ןפיוא רעייז ַא ןוא רערעקַא ןַא ןייז טינ לָאז רע
 ןזיא:רעקַא םענזירּפַאק ןיז טימ םעד ןיא ןטינשעגניירַא ךיז שטָאכ רעטלע
 ,ךעלדנרעק ערַאבטכורפ לפייה םענעטָאשעצ ַא ןזָאלעגרעביא ןוא

 זיא סע .טינ סע זיא טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלטנגייא םעניא גנוצעזרעביא ןייק
 סעצרּפ ,רעקיטכיר ךָאנ ,רעדָא גנושידיירַאפ עיירפ ַא ,"גנוטכידרעביא; ןַא רעכיג
 ,גנוצעזרעביא ןייק טינ ,גנוריטּפָאדַא ןַא ענייז זיא סע יװ ױזַא ,גנוריטּפָאדַא ןַא
 ,וָארימענ אשמ סקילַאיב

 ייווצ יד ןענייז ,טגָאמרַאפ טָאה ץרּפ סָאװ ,ןטייקיעפ עסיורג עלַא יד ןשיווצ
 טָאה .טייקלעפ-גנוריטּפָאדַא יד ןוא ןריזיווָארּפמיא וצ טייקיעפ יד :ןעועג עטסערג
 ןוא ץרּפ ןרָאװעג זיא ענייה .סנייז ןרָאװעג סע זיא ,טרירעגוצ סעּפע וצ ךיז רע
 -ייה טכַאמעגכָאנ טינ טָאה ץרּפ :טעּפעשטעג םיא וצ טסיזמוא ךיז טָאה ןַאמשירפ
 -- קנילרעטעמ ,ץרּפ ןרָאװעג זיא יקסנַאיּפסיװ .(טכַאמעגרעביא םיא טָאה רע ,ןענ
 -השעמ סעצרּפ ,תודיסח סעצרּפ -- עלהשעמ-סקלָאפ עשידַיי סָאד ןוא תודיסח ,ץרּפ
 -ןייא טינ םיא זיא סע ןוא ,"טשידיירַאפ ןעמייר ןיא; תלהק ךיוא רע טָאה .ךעל

 דימת טָאה רע .ןזָאלרַאפ טינ לָאמ ןייק ךיז ץרּפ טָאה ןײלַא שדוקה חור ןפיוא (*
 יד טּפױהרעד ,טעברַאעגרעביא לָאמ רועיש ַא ןָא יז ןוא -- קרעװ ןייז ףיוא טעברַאעג
 לָאמ א טגָאזעג רע טָאה !טציא ךיז קיטפעשַאב ךיא סָאװ טימ ,ריא טסייװ, .סעמַארד
 ןוא .רעסַאװ סָאד םענעבירשעג םענופ סא שטעװק ןוא ץיז ךיא -- ,ןיקצינװַאר .ח .י
 ןפיוא ןָא ךיא ףרַאװ רעירפ :קידנעטש גהונ ךיז ךיא ןיב -- ןסיװ ריא טפרַאד -- זזַא
 ךָאנרעד טשרע ..רעביא קרַאטש טינ ביילק ןוא ןביוא ףיורַא טמוק סָאװ ,סעלַא ריּפַאּפ
 ,2 ,ביבא לת ,טײק ענעדלָאג ,"עקָארק ןיא ץרּפ .ל .י,) "רעסַאוו סָאד ןשטעווק ךיא םענ
 ענייז ןופ ןעגנוצעזרעביא יד וליפא ןטעברַארעביא קרַאטש טגעלפ רע .(גנוקרעמנָא .204 יז
 עשיערבעה ַא ןקיש םיא טגעלפ ןַאמכיפ בקעי ןעוו .טכַאמעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,קרעוו
 ץאז ןדעי ץרּפ טגעלפ ,"עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ , רענעי רעדָא רעד ןופ גנוצעזרעביא
 ,ביבא לת ,רבד ןיא ןיילַא ןאמכיפ טלייצרעד ױזַא .("ותורוצב קוסּפ רישאה אל,) ןריגירָאק
 רע טגעלפ ,ןלעפעג טינ םיא טגעלפ גנוצעזרעביא ןַא זַא ןוא .1949 רעבָאטקָא ןטס1
 עיצקַאדער רעד ןופ ריפנײרַא םעד עז) שיערבעה ףיוא ןבײרשגָא יז ןײלַא ןוא ןצעז ךיז
 (שיערבעה ףיוא קרעװ סעצרּפ ןופ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא ?ריבד, ןופ
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 ףיוא ןזיוועג ךיז טלָאװ סָאװ ,לכיימש ןדימ םעד ןגעוו ןוט וצ טכַארט ַא ןלַאפעג
 טימ ךיז קידנרעטַאמ ןצרּפ ןעז לָאז רע ןעװ ,ןּפיל עגולק עטלַא סכלמה המלש
 .יטינ ךיז טמַארג סע -- וַא ,טסּוװעג טוג ױזַא טָאה רעכלעוו ,רע -- ןעמַארג יד
 ךיז ןצרּפ טָאה תלהק ןופ םעטיר ןקידנטלַאה ךיז םיוק ןוא ןכַאװש .,ןזיול םעד
 יד וליפא ןוא הכיא .ןעמַארג טימ ןקיטסעפַאב ןוא ןרַאּפשוצרעטנוא טסולגרַאפ

 יו ,שרעדנַא טינ ןבעגרעביא טלָאװעג םיא ךיז טָאה תור ןוא רתסא עשיּפע-ןייר
 ,םעטיר ַא ייב ןטלַאה טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע ."זרעפ ןסייוו; םענעגייא ןייז ןיא
 -- טלַאהניא ןדמערפ ַא ,ןויטָאמ עדמערפ .רע טינ ,ןפַאשעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ
 םערָאפ יד -- םערָאפ יד רעבָא ,ןזָאלוצ טנָאקעג זיא סע יװ ךָאנ רע טָאה סָאד
 : ,ענייז ןייז זומ

 עכעלטע ָאד ןענייז סע רעכלעוו ןופ ,םירישה ריש ןופ גנושידיירַאפ יד
 ןַא ֹוצ ךיז טנעענרעד סָאװ ,סעצרּפ גנושידִיירַאפ עקיצנייא יד זיא ,ןטנַאירַאוװ
 תור ןיא ,רתסא ןופ טנעמגַארפ םעד ןיא ;טקידנערַאפ טינ זיא הכיא) גנוצעזרעביא
 ןצרּפ ייב םערָאפ עצנַאג יד ןוא ץַאז ןופ יוב רעד זיא תלהק ןיא טּפיױהרעד ןוא
 ןטלַאה טינ ןפוא םושב סע ןָאק ןעמ זַא ,לַאניגירָא ןיא יו ,שרעדנַא קרַאטש ױזַא
 ןיא טרָאװ טצעזעגרעביא טינ ךיוא זיא םירישה ריש .(גנוצעזרעביא ןַא רַאפ
 -ירָא םוצ ךעלגעמ יו יירט ױזַא ןייז וצ טימעג ץרּפ ךיז טָאה ָאד רעבָא ,טרָאװ
 ןופ גנושידַיירַאפ ןייז ןכיילגרַאפ וצ טנַאסערעטניא ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,לַאניג
 -יא רעכעלרעטרעוו סעשאוהי טימ רעדיל-עביל גנולמַאז רעכעלרעדנווװו רעד טָא

 ,ןענייז ייז .ןליּפשיב עכעלטע טימ זיולב ןענעגונַאב ךיז לעװ ךיא .גנוצעזרעב
 סָאװ ,עבַאגפיוא יד זיא'ס -- קיטכיוו יו ןוא רעווש יווװ ,ןזייוו וצ גונעג ,בגא
 .טרפב םירישה ריש ןופ ןוא ללכב ך"נת ןופ רעצעזרעביא ןַא ךיז טלעטש סע

 ןיא רעטרעוו יד ןופ שטייט ןקיטכיר םעד לָאמ עלַא טינ ןעמ טסייוו ,סנטשרע
 ,לביב רעד ןופ רעצעזרעביא םעד טלעטש סָאד .טשּפ ןתמא רעייז ןוא לַאניגירָא
 טריטסיסקע עכלעוו ,םעלבָארּפ ַא רַאפ ,קרעװ עקיטייצרַאפ ערעדנַא ןופ ךיוא יו
 .ןעגנופַאש-טרָאװ ענרעדָאמ רעקינייו רעדָא רעמ רעביא ןצעז סָאװ ,יד רַאפ טינ
 שיערבעה טוג ןענעק רָאנ טינ ןומ ,ך"נת םעד ןשידַיירַאפ ךיז טמענ סָאװ ,רעד
 ןוא ענעּפָא ,עלַא ןיא טנװַאהַאב ןייז רָאנ טינ זומ רע ,שידִיי ןוא (שיעמַארַא ךיוא)
 ,רענרעל-טשּפ ַא ןייז ךייא זומ רע .ןכַארּפש עקיזָאד יד ןופ תורצוא ,ענעגרָאברַאפ
 םיקוסּפ (עטזיירגרַאפ רעדָא) עטיירדרַאפ ןוא רעטרעוו ערָאלקמוא יד ,(*שרופמ ַא
 טכַאמעג ןענייז ייז ןופ ןדעי ןגעוו .ןעגנושטייטסיוא ענעדיישרַאפ ךס ַא ןבָאה

 עטסעב יד ייז ןופ ןביילקסיוא רעצעזרעביא רעד זומ .תורעשה רועיש ַא ןָא ןרָאװעג
 -ַאב ַא רָאג ףױרַא םיא ףיוא טגייל סָאד .שוריּפ םעיינ ַא רָאג ןיײלַא ןכַאמ רעדָא
 -נעק ןוא ןטייקיעפ עכלעזַא םיא ןופ טרעדָאפ ןוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ערעדנוז
 .ןעגנוצעזרעביא עכעלטנייוועג ייב קיטיינ טינ ןענייז עכלעוו ,ןשינעט

 ןופרעד ןעז ןעמ ןָאק טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עקיזָאד יד זיא סע סיורג יװ

 סעצרּפ ןיא טָאה קוסּפ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ,טרָאװ עקיבלעז סָאד ןוא ןייא סָאװ

 ,שאוהי ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא יװ ,ןיז רעדנַא ןַא רָאג טפָא גנושידיירַאפ

 -- ןצרּפ ייב טסייה ךמש קרות ןמש
 !לייא-קרות ַא -- ןייש ןעמָאנ ןייד

 .1949 ,עיפלעדַאליפ ,ך"נת םוצ תורעה ,שאוהי עז (*
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 -- ןשאוהי ייב

 .ןעמָאנ ןייד זיא למיוב עטרעלקעג

 -- ןצרּפ ייב טצעזעגרעביא זיא םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח ינא

 ןורש ןופ עיליל יד ןיב ךיא
 !לָאט ןופ זיור יד ןיב ךיא

 -- ןשאוהי ייב
 ,ןורש ןופ זיר ַא ןיב ךיא
 .ןלָאט יד ןופ עיליל א

 -- שטייט רעד ןצרּפ ייב זיא -- וחיר ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש דע

 ,טרַאו גינעק רעד טײלגַאב ןייז ןיא

 !ךרָאנ ןיימ ןיוש טָאה טפודעגפיוא ןוא

 ;סע טסייה ןשאוהי ייב

 טעביבסיה ןייז ףיוא ןעוועג זיא ךלמ רעד תעב
 .חיר ןייז ןבעגעג םולבדרָאנ ןיימ טָאה

 -- שאוהי ןוא "ךעלרעטילפ ענרעבליז, ץרּפ טשטייטרַאפ ףסכה תודוקנ
 .ןוא רעכעלטקניּפ סיוכרוד זיא גנוצעזרעביא סשאוהי ."רעבליז ןופ ךעלטניּפ,
 ןקורדסיוא ָאד ןענייז סע רעבָא ,סעצרּפ יוװ ,לַאניגירָא םוצ רעיירט ךרע ןיא טינ
 גנושטייטרַאפ רעקיטכיר רעד ןיא יװ ,ןבעל רעמ ָאד זיא סע עכלעוו ןיא ,ןצרּפ ייב
 ןופ ךעלטניּפ, ףסכה זתודוקנ ןשטייט וצ רעקיטכיר ,אמתסמ זיא סע ...שאוהי ןופ
 טקרעמ ןעמ ."ךעלרעטילפ ענרעבליז יד; -- זיא רעקידעבעל רעבָא ,"רעבליז
 עטשרע יד ןופ רַאֹּפ ַא ךָאנ ןעגנערב לעװ ךיא .ןלעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא סע
 ,ךעלטיּפַאק

 ;ץרּפ

 טפאזנביורט טימ ךימ טרעטנומ
 -- רעטנוא ךימ טנעל לּפע טימ ןוא
 - !קנַארקסעביל ןיב ךיא

 ;:שאוהי

 ,סנכוק-ביורט טימ רימ טבָאל
 ,לּפע טימ ףךימ טקיווק
 !ךיא ןיב טפַאשביל ןופ קנַארק םורָאװ

 ,לופקורדסיוא ױזַא טינ זיא סע רעבָא ,ךעלשידיי זיא ?טפַאשביל ןופ קנַארק;
 ןוא ,ןיימ וד דניירפ ,וד טסיב ןייש, סעצרּפ ךיוא זיא ױזַא .?קנַארקסעביל; יוװ
 ןוא; ,"ךילביל ןוא ,ןיימ רעטבילעג ,ןייש טסיב, סשאוהי יװ ,רעקרַאטש "סיז
 רעביא ןָאפ ןייז ןוא, יו ,רעשיגרענע -- (ןצרּפ ייב) *ןָאפ סעביל ןייז רימ רעביא
 ןטיהוצּפָא םוטעמוא ךיז טסיילפ שאוהי .(ןשאוהי ייב) "ןעוועג טפַאשביל זיא רימ
 ןוא קוסּפ ןיא ןרעייז רדס םעד ךיוא רָאנ ,רעטרעוװ יד ןופ ןיז םעד רָאנ םינ
 סשאוהי ןופ וטפיוא רעסיורג רעטייווצ רעד זיא סָאד .קוסּפ םעד ןופ םעטיר םעד
 עטסיינ יד טול טסקעט ןופ גנושטייטרַאפ יד זיא -- רעטשרע רעד) גנוצעזרעביא
 | .(ןעגנושרָאפסיױא
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 -ײצרַאפ-טיג ןוא ןשיערבעה-טינ ןימ ַאזַא ןכיורבעג וצ טכער זיא ןצרּפ ייב

 | .:יװ ,םעטיר ןקיט
 ,טשינ יז טקעװו
 ,טשיג עביל יד טקעוו
 !ןײלַא ףיוא טשינ טילב יז זיב

 לָאז סע יא ,שידִיי טכע יא ןייז לָאז סָאװ ,שידִיי ַא ןבעג זדנוא ליוו שאוהי

 סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע ,לַאניגירָא ןשיערבעה םענופ סעּפע ךיז ןיא ןּפַאזנײא
 זיא םיא ןכיירגרעד ;םיא וצ ןרעטנענרעד רָאנ ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,ליצ ַא זיא
 יד ןוא קיומ יד ,םעטיר ןטסקינייװעניא םעד :סָאװרַאפ טָא ןוא ,ךעלגעממוא
 יד ךיוא רָאנ ,גנונעדרָא רעייז ןוא רעטרעוװ יד רָאנ טינ ןפַאש ץַאז ַא ןופ המשנ
 םענייאניא עלַא ףיונוצ ןסיג יײז .טײטשַאב טרָאװ סעדעי עכלעוו ןופ ,ןעגנַאלק
 -- סנייא טרעוו סע זַא ,רעטרעוו יד ןופ ןיז םעד טימ ױזַא ךיז ןטפעהַאב יז ןוא
 ידודל ינא; יװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא ןופ רעביוצ רעד ןוא ןיז רעד .גנַאלק ןוא ןיז
 "תימלושה יבוש ,יבושג רעדָא ,"ישפנ הבהאש תא יתשקב; רעדָא "יל ידודו
 קיזומ יד .רעטרעוו יד ןופ קיזומ רעד ןיא יו ,שטייט םעד ןיא ױזַא טינ טגיל
 !טינ ןפוא םושב -- ןבעגרעביא טינ ךַארּפש ױעדנַא ןַא ןיא ןעמ ןָאק

 ןופ גונצעזרעביא עתמא ןַא ,ךעלגעממוא טעמכ ,רעווש רעדנוזַאב טכַאמ סָאד
 עדעררָאפ ַא ןיא) טָאה ווָאנַאזָאר רעלעטשטפירש רעשיסור רעד .,םירישה ריש
 םירישה ריש זַא ,ןבירשעג ("ןעגנַאזעג ןופ גנַאזעג; םעד ןופ גנוצעזרעביא ןַא וצ
 .ךוב קידנעגניז ַא ,קידנעגנילק ַא זיא סע זַא ,טכַאד רימ .ךוב קידנעטפוד ַא זיא

 -נַאלק עסיז עכלעזַא ןוא עקידנרוכישרַאפ עכלעזַא ָאטינ ןענייז ך"נת ןיא ץעגרע

 זיא סע ביוא ןוא ,דמערפ זדנוא ןענייז ןרעפַאטעמ יד .םירישה ריש ןיא יװ ,ןעג

 קנַאדַא רָאנ סע זיא ,(םיליהת ץוח ַא) ןבָאה רימ סָאװ ,קרעװ עטסשיריל סָאד ךָאד

 רימ זַא ,טכַאמ ןוא ןזרעפ יד ןָא טליפ סָאװ ,ןבעלנעגנַאלק ןטרַאצ ןוא ןכייר םעד

 םעד וליפא ןבעגוצרעביא טימעג ךיז טָאה שאוהי ..ןגָאז טינ ,ןעגניז ייז ןלָאז

 םיא זיא סָאד ןוא ,םירישה ריש ןופ סעיצַארעמילַא יד ןוא טנעמעלע ןשילַאקיזומ

 ,סנ ַא ןעװעג טלָאװ סע .ןעגנולעג (ביײהנָא ןיא טּפיוהרעד) ןלעטש עקינייא ןיא

 -רעביא ןַא ןופ תוחוכ יד רעביא זיא סָאד ,םוטעמוא ןעגנילעג םיא לָאז סָאד ןעוו

 -רַאפ ןשיטנעטיוא םעד ױזַא טינ ןבעג זדנוא טלָאװעג רעינָא טָאה ץרּפ ...גנוצעז

 םתס רעדָא עקיטייצרַאפ ןופ חסונ ,ןשיצרּפ ,םענעגייא ןייז יו ,ליטס ןקיטייצ

 .ןעגנוריטּפָאדַא ענייז עלַא ןיא ןבעגעג זדנוא רע טָאה סָאד ןוא ,קרעו עדמערפ

 רעבָא רעמ ךָאנ ;ערעדנַא ןופ ןעגנופַאש יד טימ ךיז ןטפעהַאב וצ טכוזעג טָאה רע

 ץרּפ ךיוא זיא רַאפרעד .ךיא ןשירעטכיד םענעגייא ןייז ןעועג יירט רע זיא

 .ץרּפ --- ןעמעלַא ךָאנ ןוא ץלַא יו רערפ רעצעזרעביא רעד

 רעטַאעט ןוא עמַארד ןופ טלעוו רעד ןיא עלָאר סעצרּפ (אי

 -סיייסע ןוא עשיטסַייסע-שירעלייצרעד ,עשירעלייצרעד ,עשיטעָאּפ ענייז ןיא

 -- ,סעמַארד ענייז ןיא יו ,רעשירעפעש ,ךיא ביילג ,ןעוועג ץרּפ זיא ,קרעוו עשיט

 ענייז ןיא .סעמעָאּפ עשיריל-שיטַאמַארד ןייק טינ ןוא סעמַארד ןענייז ייז טייוו יו

 טּפיוהרעד ,רעטסיימ רעמ רע זיא ןעייסע עשירעלייצרעד ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל

 .טקַא ןייא יװ רעמ ןבָאה סָאװ ,קיטשירעטַאעט יד ןיא יוװ ,רעטסיימ-יוב רעמ
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 --- ךָאנ רעמ ןוא ןבעל ןשירעלטסניק ןייז ןיא רעטַאעט ןוא עמַארד ןבָאה ךָאד

 ,טרָא ןסיורג ץנַאג ַא ןעמונרַאפ ךיז ןבעלסיוא ןשירעלטסניק ןייז ןיא

 -בוד .ש ,ןשטנעמ-רעטאעט ַא ןופ סעּפע ןעוועג זיא ךיז ןטלַאה םצע ןייז ןיא

 ןעוועג זיא סָאד .טריזַאּפ טָאה ץרּפ זא ,קורדנייא םעד טָאהעג וליפא טָאה ווָאנ

 זיא רע ,ךעלריטַאנ רעייז ןטלַאהעג ךיז טָאה ץרּפ ,קורדנייא רעקיטכיר ןייק טינ

 ןופ סעּפע םיא ןיא ןעוועג רעכיז זיא סע רעבָא .ןלעטשנָא ןכַאמ ןופ טייוו ןעוועג -

 -סיוא ןייז גנוטיידַאב א ןבעגעגוצ רע טָאה ,רעגייטש ַא ,ױזַא ,ןשטנעמ-רעטאעט ַא

 ךיז טָאה רע .ןעיורפ רָאנ טינ ןוא -- ןרעוװו ןלעפעג טלָאװעג טָאה רע ;ןעז

 םֹורֲא ןבָאה טלַאװעג דימת טָאה רע רעבָא ,םלוש םוצ טסַאּפעגוצ טינ לָאמ ןייק

 ןופ ןכירטש יד ךיז ןיא טקיניארַאפ טָאה רע .עירָאטידיוא ןַא -- ןשטנעמ ךיז

 ,טנעייל .."טרעװארטסקע, ןַא ןופ טעטילַאיצַאס רעד טימ *טרעווארטניא; ןַא

 "ןגרָאמירפ רעד ךָאנ, :סקַאל-ץרּפ עזָאר ןופ טריטיצ רעירפ ןיֹוש ןבָאה רימ סָאװ

 ןצרַאװש א ןיא ןָאטעגנָא ,לגיּפש םייכ ץרּפ טייטש ...ענימנ ןיא ןייג ןראפ ,טעברא

 רע .,ךיוה ןייז לגיּפש ןיא טכַארטַאה ןוא ןזיוה עסייו טימ קָאר םענעטעמַאס

 םיא ייב זיא ךיוב רעד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעיירפ רעייז ךיז טגעלפ

 ןעזסיוא ןייז טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה רע ,עי ..."רענעלק ןרָאװעג

 ,ּפערט יד ןופ ןײגּפָארַא םייב , ..קורדנייא ןטוג א ןכַאמ וצ טימעג ךיז טָאה רע

 ארומ רע טָאה טלַאמעד ןיוש .,(**ּפָארַא טגנירּפש רע טכייל יוװ ,ןזייוו ּרש טגעלפ

 ליוו רעוװ .ןייש ןוא גנוי ןייז טלָאװעג טָאה רע .,טלַא ,רעווש טרעוו רע זא ,טַאהעג

 ןָאטעגנָא דימת רע טייג ןײלַא, .ןבעגעגּפָא טימרעד ךיז טָאה רע רעבָא ?טינ סע

 טָאה רע .,(+*"קָאר ןופ ץַאל ןיא למילב ַא טימ טפָא .לופקאמשעג ןוא טנַאגעלע

 ,ךיז טנחעג ,טצוּפעג ךיז

 טָאה טסנוקרענדער ןייז ,עדַארטסע ןַא ףיוא ןייטש וצ ןבָאה ביל ןייז ךיוא

 זַא, .ןטייקיעפ ןוא -- ןעגנוגיינ עשינָאירָאטסיה ענייז וצ תוכייש ַא טָאהעג רעכיז

 ןוא יירענדער-ןייש ןופ חוכ ןקידפושיכ םעד ןגעוו קיניזטסּוװַאב ןעוועג זיא ץרפ

 קירעביא רָאג זיא -- טסנוק-עניב ןופ :רעטרעװ ערעדנַא ןיא -- עיצַאטיצער

 .(1952 לירּפַא ןט13 ,"גָאט רעד,) ימלא .א טביירש ,?ןגָאז וצ

 רע טָאה ליּפש-רעטַאעט וצ סערעטניא ןייז .ןילַא סָאד רָאנ טינ רעבָא

 "ער לָאמ ןייא יו רעמ טָאה רע .ןפוא ןטקעריד רעמ א ףיוא ךיוא ןזיװעגסױרַא

 -לייטנָא ְןַא ענייא ,ןעלקַאטקעּפס ,עשירעבָאהכיל טּפיוהרעד ,ענעדיישרַאפ טריסישז

 ץרפ../ :טלייצרעד ,(ימע ןב) ןירטסע עװַאלס ,גנולעטשרָאפ .ַאזַא ןופ ןירעמענ

 .ןעמוקעג טינ לָאמ ַא זיא (רעסישזער רעד) ןײטשנרַא ןעוו ,ןדירפוצ ןייז טגעלפ

 ןעמיוכלטייט ןוא רימ ןטניררַאפ ,ןבָארּפ יד טימ ןויּפנָא ןיילַא רע טגעלפ טלָאמעד

 -טפַאשנדייל ןטלַא םעד ,ןהירמש ןופ לָאר יד טוג קידרעווקרעמ ןווורּפ ןיײלַא ןוא

 ןפלָאהעג רע טָאה טסיזמוא טינ ,(***"טנערב'ס, ןיא לבייוו ןגנוי םעד ןופ ןַאמ ןכעל

 "עג ןוא סעדער ןטלַאהעג ,ןטפַאשלעזעג-רעטַאעט ,סעידוטס-רעטַאעט ןריזינַאגרָא

 ,דָאירעּפ ןקידרעטעּפש א וצ רעבָא טרעהעג ץלַא סָאד ...רעטַאעט ןגעו ןבירש

 ןוא ליּפש-רעטַאעט וצ סערעטניא ..עשרַאװ ןיא טניוװעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע

 ,12 'ז ןצרפ םורַא (*
 .21 'ז ,טרָאד (*

 ,19005 'ז (טפעהיץצרּפ) 10 ,ןטפעהי-רעטַאעט סגייוצרעבליז .ז טיול טריטיצ (א**
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 ווירב (עשיליוּפ) ענייז ןופ םענייא ןיא .ןזיװעגסױרַא רעִירפ ךָאנ רע טָאה ןרָאיטקַא
 זדנוא ייב; :רע טלייצרעד ,1883 ,שטשָאמַאז ןיא ןבירשעג ,יורפ רעטייווצ ןייז וצ

 לָאמ ייווצ ןיוש ןיב ךיא ןוא ,טוג רָאג ןליּפש ייז .עּפורט טיקסווָאקשימ ,מ טלייוו -
 לָאמ ַא ןבָאה ץרּפ לָאז תונורכיז סעשוהי הנוי רעדורב ןייז טיול .(*"ןעוועג

 סנקיבלעז םעד טיול .עפורט עשידִיי ַא סעּפע שטשָאמַאז ןייק טכַארבעגּפָארַא
 -טרובעג ןייז ןיא ןריזינַאגרָא וצ טימעג ךיז ןבָאה ללכב ץרּפ לָאז ןעגנורענירעד

 .(**ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט טָאטש

 םערָאפ --- רעשיגָאלַאיד ןיא סנטסקיצניװ -- רעשיטַאמַארד ןיא ןביירש ךיוא
 ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ םיא טָאה גָאלַאיד רעד .ירפ ץנַאג ךרענ ןביױהעגנָא ץרּפ טָאה
 -ַאר ןענעייל וצ ןביױהעגנָא טָאה ןוא לרוחב גנוי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןזָאל ןשינעעשעג יד ,השעמה-רוּפס רעד ךיוא ,ןעגונבײרשַאב-רוטַאנ יד ,ןענַאמ
 רקיע רעד -- תונורכיז עניימ ןיא רע טלייצרעד -- רקיע רעד; ,טלַאק םיא
 סע יװ ,!ךעלקעסַאּפ יד טימ ךעלקיטש יד' -- .ןגָאלַאיד ךימ ןעמענ ןוא ךימ ןעִיצ
 רימ טָאה לקעסַאּפ רעדעי .ןדייר ןשטנעמ ּוװ -- ,ןסייהעג רימ ייב טלָאמעד טָאה
 -ַאיד םוצ עביל יד .ןיירַא המשנ רעכעלשטנעמ ַא ןיא לטלעּפש ַא יװ ןעזעגסיוא

 -עגנָא רע טָאה ירפ ץנַאג .,."ןבילבעג רימ זיא ךַארּפש רעד טימ ןלָאמ םוצ ,גָאל

 טמַאטש *יז ןוא רע; גָאלַאיד ןייז ...םערָאפ רעשיגָאלַאיד ןיא ןביירש וצ ןביוה

 -- ןורעפ ןיא ענעצס עשיטַאמַארד ַא ,דיילק-הּפוח ןדמערפ םעד ייב ,1894 ןופ
 1902 ןיא ,1899 ןופ -- ןזרעפ ןיא ךיוא ,ענעצס-רוטַארעטיל ַא ,(***1896 ןופ
 תרטע ןוא אטאקאה ןגעק -- סעריטַאס ,עשיטסילַאנרושז-ןייר ,ייווצ דע טביירש
 םעד ןיא .סענעצס עשיטַאמַארד ןופ םערָאפ רעד ןיא -- עשערַאוו ןיא םימותי
 ,ץוחב) סענעצס ןוא ךעלדליב עשיטַאמַארד רע טכעלטנפערַאפ 1902 רָאי ןקיבלעז

 1902 ןיא ,שיערבעה ףיוא -- (****רמתו ןונמא ,ןולחה די לע ,ריעה ןגב ,הלכו ןתח
 ענעדלָאג יד ןופ טנַאירַאװ (ןשיערבעה) ןטשרע םעד (חלשה ןיא) רע טקורד
 -רַאפ זיא יקצידוי .א ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא) (6+ייײקידצ תיב ןברוח -- טייק

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןוא דנַאלסור טעיווָאס ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 ענייז ןופ םענייא ,טנערב'ס רע טביירש 1904 ןיא ,(1941 לירּפַא ,רוטלוק עשידִיי
 .יסרעטקַאניא עטסשיטעָאּפ ןוא עטסשיטסירעטקַארַאכ

 ךָאנ) זיא יז רעדייא ךָאנ טריסערעטניא ןצרּפ טָאה םערָאפ עשיטַאמַארד יד

 -עטיל רעשידִיי רעד ןיא עדָאמ ַא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןרָאװעג (1906--+85

 ׁשַא םולש ןופ ןערװַאל יד, זַא ,ןעועג ךעלגעמ זיא סע רעדייא ךָאנ ןוא רוטַאר

 ,111 'ז ,1944 ,קרָאי-װינ ,סעדער ןזא ווירב (*

 ,1920 לירּפַא ןט16 ,סטרעוורָאפ (**

 ןופ) ןרָאװעג טעברַאַאב טיוט סעצרּפ ךָאנ זיא (רעדירב) ןופרעד טנעמנַארפ ַא (***
 סרעפייש .י טימ עירָאטַארַא ןַא יו ךיוא ,ערעּפָא ןַא רַאֿפ ָאטערביל ַא יו (רעקוצ .נ
 .קיזומ

 ,1902 דומע ,ןטפעה רעטַאעט ,גייווצרעבליז ,ז (פ98*

 ,טפירשטייא) ןייטשרוג .א ןוא (181 'ז ,1945 ,קרָאייװינ ,ץרּפ) ליזיימ .נ טיול (6

 י-ַארד ןיא קרעו טשרע סעצרּפ ןעװעג ןבכָאה קידצ תיב ןברוח לָאז (84 טייז ,1 ,קסנימ
 .קיטכיר טינ סע ןזיא ,ןעעז רימ יוװ .םערָאפ רעשיטַאמ
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 ןיוש טָאה ץרּפ .(*"ןפָאלש טזָאלעג טינ, ןצרּפ ןבָאה ןלָאז ?גרוטַאמַארד סלָא

 ריא ןוא טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ טרעװ םעד ןצַאש וצ יװ ,טסווועג רעִירּפ

 ישד ןיא סָאװ ,ןסָארדרַאפ דימת טָאה םיא .קלָאפ ַא ןופ ןבעל םעניא עלָאר

 ןגעװ עיזנעצער ןייז .עלָאר עניילק ַאזַא רעטַאעט טליּפש טלעוו-רוטלוק רעשידִיי

 רע טזָאל 1905 ןיא המותי יד עיסַאכ סנידרָאג בקעי ןופ גנוריפפיוא רעװעשרַאװ א

 טמוק סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד ףיוא ..ךיז טריפ ןייפ טינ; :רעטרעוו יד טימ סיוא

 ןעוועג טיירג רע זיא רעטַאעט ןליּפש טוג רַאפ .?ןיירא רעטַאעט ןיא קינייװ ױזַא

 טביירש -- ןרעזייב ךימ ךיא לָאז, .טסקעט ןטכעלש וליפא ,ץלַא ןייז וצ לחומ
 לָאז -- סעירול יד סנידרָאג ןופ גנוריפפיוא ןַא ןגעוװו טייצ רענעי םורַא רע

 -עג טעלּפוק ַא עמַארד ַא ןטימ ןיא טָאה סָאװ ,ןרעלדַא ףיוא ןרעזייב ךימ ךיא

 -טעלּפוק םעניא זַא ,רעבָא טפלעה סָאװ !הלווע עסיורג ַא ,הלווע ןַא זיא סע ?ןעגנוז

 רעזייב ,ייג !קיטש ןייז טימ ןידרָאג ןצנַאג ןיא יו ,טנַאלַאט רעמ טקעטש ןעגניז

 ביוא ,עסעיּפ ַא ףיוא טרעזייבעג ךָאד ךיז טָאה רע זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע ."ךיז

 -- רעקיצניוװ טינ ןוא ,טליּפשעג טוג יז טָאה ןעמ שטָאכ ,טכעלש ןעוועג זיא יז

 ,טכַאקעג ךיז רע טָאה ,קידלוש. ...דנוש טרישזעטָארּפ טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ןפיוא
 ןרעיא טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ענעטלָאשרַאפ ,עטסיוו סָאד ,םוקילבוּפ סָאד זיא

 -עג ַא ןוא ןכַאז עקידנסיירפיוא רַאפ רָאנ -- ןגיוא ,קיזומ-עקנַאמרַאש רַאפ רָאנ

 ןיא דוד ףיוא עיזנעצער) ."ןשטנעממוא ןופ ,ןשטנעמ עדליוו ,עבָארג ןופ קַאמש

 רעטַאעט ַא זיולב טינ ,רעטַאעט ןרַאפ םלוצ ןַא ןבָאה טלָאװעג טָאה ץרּפ .(רבדימ

 ךיז רע טזָאל קיטשדנוש ןקיבלעז םעד ןגעוו לקיטרַא ןטייווצ ַא ןיא .םלוע ןרַאפ

 ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה סָאװ ,רָאטקעריד-רעטַאעט ןטימ קימעלַאּפ ַא ןיא ןיירַא

 רע טבירש ,סע טוט רע ןוא -- רבדימ ןיא דוד ףיוא עיזנעצער רעפרַאש ןייז

 בילוצ, --- רָאנ ,ןײלַא ךיז בילוצ טינ ןוא טסעטָארּפ סרָאטקעריד םעד בילוצ טינ

 םעד בילוצ ;קַאמשעג ןרעסעב ַא ןעמוקַאב זומ ןוא ףרַאד סָאװ ,םוקילבוּפ םעד

 "עגּפָא ןוא טקָאּפעגּפָא ןבָאה לָאז סע טייצ ןיוש זיא סע סָאװ ,רעטַאעט ןשידִיי

 ײּפשיש ןשידִיי םעד בילוצ ןוא -- ןסקַאװ ןביײהנָא ןוא קיטשדנוש טימ טלזָאמ

 .וכַאמ טינ רעליּפש-םירוּפ ןייק םיא ןופ לָאז ןעמ -- רעל

 ןופ טײקמערָא יד ,םוקילבוּפ ןשידִיי ןוא רָאיטקַא ןשידִיי םענופ לרוג רעד

 טסנוק-רעטַאעט רעשידַי רעד ןופ בצמ רעקירעיורט רעד ,רַאוטרעּפער ןשידִיי

 ןאטעג רצ טָאה ,טנַאקעג טָאה רע רָאנ סָאװ ןוא ,ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה ללככב

 רע ,ןבירשעג רעטַאעט ןשידִיי ןרָאפ רע טָאה רָאנ טינ .ןרעסעכבוצסיוא עגַאל יד

 .ןבירשעג םיא ןגעוו ךיוא טָאה

 רעשידִַיי רעד טימ גנורירַאב רערעטנענ ךָאנ ַא ןיא רע טמוק 1905 ףוס

 רעטקַאנײא ןייז עשרַאװ ןיא ףיוא טריפ עּפורט סיקסנימַאק .טלעװ:-רעטַאעט

 ,(551904 ןיא טקורדעג -- לפשב ןעמָאנ ןרעטנוא -- שיערבעה ףיוא) רעטסעווש

 רענייא) ןיסנ רעד עסעיּפ ןייז טריפעגפיוא עּפורט עקיבלעז יד טָאה 1906 ןיא

 ,94 יז ,ץרפ ,ןיוועל ןושרג (*
 ןליזיימ .ג טיול .1906 דומע ,רעטאעט ןשידיי ןופ וָאקיסקעל ,גייהצרעהליז .ז (**

 1906 לירּפַא ןיא טשרע לָאמ ןטשרע םוצ טריפעגפיוא ןבָאה ךַאז ַא סעצרּפ ןעמ לָאז
 יָאװײ העמוניץרפ) 1900 ץראמ ןיא ןיקצַאש .י 'רד טיול ,(182 'ז ,1945 ,ץרפ .ל .ר
 ,(144 'ז ,1946 ,רעטעלג
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 סעּפורג-רעבָאהביל ענעדיישרַאפ .(*טייק רענעדלָאג רעד ןופ ןטנַאירַאװ יד ןופ

 -קעס עשיטַאמַארד יד :סרעטקַאניײא ענייז ןליּפש ןָא ןבייה סעידוטס-רעטַאעט ןוא

 (**ישזער סנײטשנרַא קרַאמ רעטנוא טנערב'ס ףיוא טריפ *רימזה; ןופ עיצ

 -סעווש ,רעינַאּפמַאש ,טנערב'ס טימ ּפָא ךיז טיג עידוטס-רעטַאעט סנַאמרעה דוד

 רעד וצ טנערב'ס ןופ טסקעט םעד ןסַאּפוצ רע טפלעה ןענײטשנרַא קרַאמ .רעט

 רעטרעטסײגַאב ַא טימ ץרּפ טנפע גנולעטשרָאפ עטשרע סנַאמרעה דוד .עניב

 סָאד ןציטשרעטנוא וצ; ,טלייצרעד ןײלַא ןַאמרעה יוװ ,םלוע םעד טפור רע ,עדער

 -ןרָאטַאמַא ןַא טליּפש *ץרּפ ,ל .י ןופ גנוטייל רעד רעטנוא, ,(+=*"רעטַאעט עגנוי

 ַא טביירש גרעבמָאנ .ד .ה .,(****רעטסעווע רעטקַאניא םעד קצָאלּפ ןיא עפורט

 טכירַאב-רעטַאעט םעד ןיא טלייצרעד רע ןוא ,גנוריפפיוא רעד ןגעוו עיזנעצער

 רעד ןופ םוקילבוּפ םוצ ןדייר לי סָאװ ,ןצרּפ ןצרּפ םעיינ םעד, ןגעוו
 ןפַאש ןייז ןיא ןוא ןבעל סעצרּפ ןיא ןעמענראפ וצ זָא טבייה עניב יד ,(ז++**"עניב

 יד טרעװ דניירפ עטסטנעָאנ ענייז ןוא ןצרּפ קנַאד ַא .טרָא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 -עג ןשידִיי םענופ םויה-רדס ןפיוא טלעטשעג רעטַאעט ןשידִיי ןופ םעלבָארּפ

 ןייז ןיא ץרּפ טגָאז -- רעטַאעט ַא; ןלױוּפ ןיא .ןנעל ןלערוטלוק-ךעלטפַאשלעז

 .י .א רָאטקעריד-רעטַאעט רעװעשרַאװ םענופ גנורעייפ-ייליבוי רעד תעב עדער

 ,שדקמה-תיב ַא זיא רעטַאעט ַא -- (1907 ילוי ןיא ןעוועג זיא סָאד) יקסנימַאק

 קידנעעז רעבָא ןעמוקנײרַא טינ רָאט םומ לעב ןייק ,ךַאז עטפַאהרעלעפ ןייק ּוװ

 ,רָאי ןטצעל ןיא טכַאמעג טָאה רעטַאעט (עשידִיי) סָאד סָאװ ,טירשרָאפ םעד

 -טנַא רעטַאעט סָאד ךיז טעװ טייצ רעד טימ זַא ,ןפָאה ןוא ןטסיירט ךיז ןעמ ןָאק

 ןיא רע טגָאז -- "סרעביירש עשידִיי, ,(******"הגרדמ רעטסכעה רעד זי ןעלקיוו

 ןיא גנוטייצ רעשידִיי-שיליוּפ ַא רַאפ ויוורעטניא ןַא ןיא 1907 רָאי ןקיבלעז םעד

 "ידַיי יד ןרימרָאפער וצ תוחילש עסיורג ַא ןבָאה סרעביירש עשידִיי; --- גרעבמעל

 "ץנַאט עשימָאק-יגַארט יד טָא לצרָאװ ןטימ ןסײרסיױרַא ןזומ רימ .עניב עש

 ןוא סרערעהוצ יד ןופ שוח ןשיטעטסע םעד עילַאק זיולב ןכַאמ סָאװ ,ןסעיּפ

 רעד ייב ,ָאי רעבָא -- -- -- .ןזירּפַאק סרָאטקעריד םעד ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז

 עשידִיי יד ןעמ ןָאק ןרָאטױא יד ןופ ףליהטימ ןוא טעברַאטימ רעקידנעטש

 עשרַאװ ןיא זדנוא יב -- -- -- ןרימרָאפרעביא ןצנַאג ןיא טסנוק עשינעצס

 -ָאהביל ןפַאש רימ .גנוטכיר רעד ןיא ןוט וצ סעּפע ןביוהעגנָא ןיוש רימ ןבָאה

 עקיזָאד יד .ןסעיּפ ענעבילקעג ןוא ןרָאיטקַא עטנעגילעטניא טימ סעּפורט-רעב

 "ער (קלָאפ עשידיי סָאד רענליוו ןיא) גנוריפפיוא יד טָאה סָאװ ,תובשחמ לעב (*

 ןעװעג טינ טייוו ליּפש םעד ןוא קיטשרעטַאעט םעד ןופ ,ערעדגַא יו יֹוזַא ,זיא ט"יזנעצ

 .קָאֹּפ ןוא לופ ןעוועג !יא רעטַאעט סָאד; -- ןביושעג רע טָאה -- רעבָא ,טרעטסייגאב

 -ַעג ןענייז בעל ןשידיי ןלָאנַאיצַאנ םוצ ןוא רוטַארעטיל וצ תוכייש א ןבאה סָאװ עלַא

 ..קיטש סעצרּפ ןעז ןעמוק
 ןיא םיובלטייט .א ףךיוא .1904--1902 דומע ,ןטפעה-רעטַאעט ,גייווצרעבליז ,ז} (**

 .24--23 רעמונ ,1935 ,רעטעלב עשירַארעטיל

 ןא רירב ףיוא עֹו) 185 'ז ,1945 ,קרָאירינ ,ץרפ .ל .י סליזיימ .ג טיול טריטי (ופ+

 רָאּפ ַא ןעיצנײרַא טווװרּפעג וליפא טָאה ,ןַאמרעה טלייצרעד ,ץרּפ , .(249 'ז .1949 ,סעדער

 ?ףעטַאעט ןשידיי ןרַאפ עציטש ןעמוקַאב ייז ןופ ןוא םיריבג עשידיי
 ,טרָאד 8

 .טרָאד 558

 ,305 '1 ,קרָאי יג ,סעדער ןוא ןוירב (5 55***
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 ערעייז ףיוא ןרעג טייג םלוע רעד ןוא ,ץניװָארּפ רעד רעביא םורַא ןרָאפ סעּפורט

 טָאה ןיילַא ץרּפ סָאװ ,סעּפורט יד עקַאט ןעוועג ןענייז סָאד .(*"ןעגנולעטשרַאפ

 רע יו ױזַא .טלעטשעגנדירפוצ טינ םיא ןבָאה ייז רעבָא .ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג

 ןיא ןבעל-רעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל ןשידִיי ןטימ טריסערעטניא קראטש ךיז טָאה

 םיא זיא -- ,ןעוועג ןדירפוצ טינ קרַאטש םעד טימ זיא רע ןוא -- עקירעמַא

 ײרעמַא ןייק ןטעטױװיטקַא ענייז ןגָאוטרעביא -- ּפָאק ןיא קנאדעג א ןעמוקעג

 זיא סָאד יוװ ױזַא רעבָא .עיזַאטנַאפ ַא ,םולח ַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא סָאד ,עק

 זיא ,עקירעמַא וצ תוכייש ַא טָאה יז יוװ ױזַא ןוא עיזַאטנַאפ עשיצרּפ שיּפיט ַא

 זיא יז עכלעוו ןיא ,רעטרעװ יד טימ עקַאט ןוא -- ןענעכייצרַאפ וצ יז יאדכ

 ,ןוָארדנַאסקעלַא .ח וצ ןענָאזעניד בקעי ןופ ווירב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 סָאד גנונעפָאה יד קידנרילרַאפ, :רעקיטירק ןוא טסילַאנרושז רעקרָאי-וינ םעד

 ןבייהוצפיוא ,ןדנעטשמוא עקיטציא יד ייב ,דנַאלסור ןיא רעיה רעטַאעט עשידיי

 ינא םגו ןייבשריה ,שַא ,ץרּפ :הבשחמ ַאזַא ןייא ןשַא טימ ןצרּפ טלַאפ ,ותולפשמ

 -עמַא ןייק שזַא זײרּפש ַא ןכַאמ ,לקעז ןטימ לקעּפ סָאד ןעמענ רָאג ןלָאז םכותב
 טול ,רעטַאעט סעשידַיי א ןעיובפיוא ןעמענ ךיז טרָאד ןוא ,טרָאד ךייא וצ עקיד

 ןילַא ייז עקַאט ןוא ,*רעטַאעט שידִיי, טרָאװ ןופ ףירגאב םעד ןעײטשרַאפ ייז יו

 דצ רעייז וצ יקסניּפ דוד רעטסימ ךיוא ךעלריטַאנ ןעיצוצ ,רעיוב יד ןייז ןלָאז

 -ַאב םעד שרעדנַא טינ ןעיײטשרַאפ סָאװ ,סרעביירש עטבאגַאב עכלעזא ךָאנ ןוא

 ןיא קרַאטש רעייז ןביילג ייז ןוא ,ייז ךיז טמולח סע ןוא .ייז יו רעטַאעט ףירג

 ךיױא טעװ סע רעבָא ןעגנילעג רָאנ טינ טעװ גנומעגרעטנוא רעייז זַא ,תומולח

 יװ ,דניצַא טייג ,לשמל המודכ ,עקירעמַא ןעוו ונייח ,ןרעקרעביא עקידעמַא ץנַאג

 טימ ייז ןלעו ,ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,זדנוא ייב טביילג ןעמ

 ןטימ ןוא ּפָארַא סיפ יד טימ ןייג עקַאט לָאז ןעמ ,ןרעקרעביא רעטאעט רעייז

 ייז ייב ןַאלּפ רעד רָאנ זיא םיוק ,ךיז טיײטשרַאפ .שטנעמ השעמ ףױרַא ּפָאק

 לָאז ךיא ,ךימ טגָארטפיױאאב ןעמ ןוא רימ וצ דלַאב ןעמ טמוק ,ןרָאװעג ןריובעג

 ןיא ןקישנײרַא ןוא ווירב םענראלוקריצ ןימ ַאזַא ןביירשפיוא ןתישארה לכ תישאר

 הלע זיא הכו הכ זא ןעגנוטייצ ששידִיי רענַאקירעמַא ןופ ערעטסנרע עלַא

 ןוא .ךַאז רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא קרָאי-וינ ןייק ןכיג ןיא ןעמוק וצ ,ונתבשחמב

 ןטיירגוצ דצ רעייז ןופ ןלָאז ייז זא ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןטעב ,בגא ,לָאז ןעמ

 ךייא ביג ךיא ,השעמה רוציקב .רעטאעט אזא רַאפ םוקילבוּפ א ןוא טנורג א

 ,ןביירש טשרמולכ לָאז ףךיא סָאוװ ,ווירב םעד ןיא .ללכב עיידיא-טּפיוה יד רטביא

 ,תוביס עכעלקריוו עלַא יד ןוא ןופרעד טייקיטכיוו יד ןרעוו טנכערעגסיוא לָאז

 ןָאק ןוא דנאלסור ןיא זדנוא ייב ןרעו טריפעגסיוא טינ ןָאק עיידיא יד טָאװרַאפ

 וליפא ךיא ןיב רָאיזַאטנַאפ א ,תמא .עקירעמַא ןיא אקווד ןעמוק דנַאטשוצ רָאנ

 -יטכיוו ןוא טייקיטיונ רעד ןיא ןוא ןעיידיא עטוג עלַא ןיא ליפ ביילג ,זייוונטייצ

 ןייז טרוכישראפ סָאד רעבָא רימ טלעפ סע .יאדווא -- ךלוא עיידיא רעד ןופ טייק

 וומ ,רוכיש קידנעייז טינ ןוא ,וליפא ביילנ ךיא רעכלעוו ןיא ,עיידיא רעד ןיא

 ןרעטכינ ןטימ .דנאטשראפ ןרעטכינ קילעפ א סימ ןינש אזא וצ ןטערטוצ ףיא

 טינ רָאנ טינ ,ןליוו ייז יוװ ,וירב ןימ אזא ,לשמל ,ךיא ןאק רעכָא דנאטשראפ

 טכעלטנפערַאפ טעװ סָאװ עניוזא טרפב .ןביירשרעטנוא טינ וליפא ,ןביירשפיוא

 ,412 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ןוירב (*
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 ךימ ךיא עדנעוו ,ןוט וצ םעד ןיא סָאװטע ךָאד םוא רָאנ .ןעגנוטייצ יד ןיא ןרעוו
 זדנוא טנייש סָאװ ,סָאד זַא ,ךָאד טסייו ריא ,עקירעמַא ךָאד טנעק ריא ,ךייא וצ
 רעמ טינ ןוא םולח ַא רַאפ ךייא טנייש ,ךייא ייב טייקכעלקריוו עכעלגעמ ַא רַאפ
 םולח רתוּפ תומולח-ילעב יד וליפא גנוניימ רעייא ןָאק סלַאפנדעי .םולח ַא יוװ
 טּפיוהרעביא זיא יצ ?וצרעד ריא טגָאז סָאװ :ךייא ייב עקַאט ךיא גערפ טָא .ןייז
 סָאװ ,רעטַאעט שידִיי ןשיטסיטרַא ךעלקריוו ַא ןדנירג וצ עקירעמַא ןיא ךעלגעמ
 -עט עשירעלטסניק ןוא עשיטסיטרַא ןייר סיוכרוד ןרעװ טליּפשעג םיא ןיא ןלָאז
 -נדעי ,טינ ןצנַאג ןיא רָאג טינ ןעוו רעדייל ךָאנ ןבָאה רימ עכלעוו ,עקיטש-רעטַא
 רַאפ סָאװ טּפיהרעביא ןוא .תחא הדועס ןוזמ ףיוא םיוק וקעלק ןָאק סָאװ סלַאפ

 ןיא ןכעלטנפערַאפ לָאז ךיא ,ליוו ץרּפ יוװ ,ווירב ןימ ַאזַא טלָאװ םשור ןימ ַא
 ,(="?לשמל המודכ ,םוקילבוּפ רעייא ףיוא ןכַאמ ,רעטעלב ערעייא

 רעבָא ,טרעפטנעעג ןענַאזעניד טָאה וװָארדנַאסקעלַא סָאװ ,טינ ןסייוו רימ
 ןרָאװעג טינ טשינרָאג זיא ןַאלּפ ןשילדנעמ-םחנמ םעד ןופ זַא ,טסּוװַאב זיא'ס
 -פיא:-רעטַאעט עניילק ענייז טימ ןענעגונַאב לייוורעד טזומעג ךיז טָאה ץרּפ ןוא
 | ,ןלוּפ ןיא ןעגנואוט

 "ףלַא רַאפ טעטיסרעווינוא; רעװעשרַאװ ןיא רע טלַאה 1908 בייהנָא ןיא
 ןגעוו ריפניירַא :עיצקעל עטשרע) רעטַאעט ןוא עמַארד ןגעוו סעיצקעל לקיצ ַא
 ;רוטלוק ןיא רעטַאעט ןופ עלָאר יד :עטייווצ ;טרפב עמַארד ןוא ללכב טסנוק
 700 ַא ייב ,(טנעמָאמ רעשיטַאמַארד :עטרעּפ ;עמַארד רעד ןיא דלעה רעד :עטירד
 -רעביא ךָאנרעד םיא טָאה ץרּפ ןוא ,סעיצקעל לקיצ םעד טרעהעג ןבָאה ןשטנעמ
 ,(+*סקעז ןרָאװעג ןענייז סעיצקעל ריפ יד ןופ ּוװ ,לַאז ןרעסערג ַא ןיא טרזחעג
 -ַאגרָא ךיז טמענ רע .טינ ךיז רע טנגונַאב ןיילַא רעטַאעט ןגעוו סעיצקעל טימ
 ,עלרעּפ הרש תונורכיז עריא ןיא טלייצרעד סע יוװ .סעידוטס-רעטַאעט ןריזינ
 םיא ייב ןעמוקרָאפ סעיציטיּפער יד ןגעלפ ,עידוטס ַא סעצרּפ ןופ דילגטימ ַא
 -רעלעק ןיא ןוא טנערב'ס טריטיּפער טָאה ןעמ .החגשה ןייז רעטנוא ,זיוה ןיא
 ,(**יבומזט

 רע .ןצרּפ רַאפ ןעוועג גונעג טינ ןענייז ןווורּפ ערענעלק ערעדנַא ןוא יד
 ןרַאפ --- ןרָאװעג שיטקַאפ רע זיא טייצ ַא ףיוא ןוא --- ןרעוו טלָאװעג טָאה
 :רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ ןעוועג זיא רע סָאװ ,רעטַאעט ןשידִיי ןרעסעב
 .טייקכעלנעזרעּפ עשירעריפ ןייק טינ בוא ,עקידנריפ ַא ,רעפור ַא ,רעקעװ ַא
 -- ינודקומ .א 'רד תונורכיז-רעטַאעט ענייז ןיא טלייצרעד --- ןפַאשַאב טרעוו סע;
 עקידנעמוקפיוא עיינ רע טקעדטנַא ךעלגעטיגָאט .םיא םורַא לזיירק קיכָאק ַא
 רעצנַאג ַא טרעװ ץרּפ .טכעלשעג ןכעלבייוו ןופ טּפיוהרעד ,ןטנַאלַאט-רעטַאעט
 -ירָאטױא טיג ,טױיסישזער ,ןטנַאלַאט עגנוי טרינעמַאזקע רע .שטנעמ-רעטַאעט
 ןשיווצ, ,(****"םיא םורַא למוט רעביל רעסייה ַא זיא סע ןוא ןעגנוזייוונָא עשיטעט
 זַא טײרּפשרַאפ דלַאב ךיז טָאה ,קנורט .י .י טלייצרעד ,עשרַאװ ןיא טנגוי רעד

 .400 'ז ,אא/ דנַאב ,רעטעלביָאװויי (+*
 .1908 לירּפַא ,ענליוו ,ןטפירשטַאנַאמ עשירַארעטיל (5*
 ,50--49 רעמונ ,1925 ,רעטעלב עשירַארעטיל ,עלרעּפ הרש (***

 -ער ,1 דנַאב ,עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ןויכרַא (****

 ,344 'ז ,1930 ,ענליוו ,ָאװיי ןופ ןבעגעגסױרַא ,יקצַאש .י 'רד ןופ טריטקַאד
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 ץוח א .עּפורט ַא סנייז רַאפ סנירעליּפשיש ןוא רעליּפשיוש עגנוי טכוז ץרּפ
 ןבָאה ,םיבתכ ערעייז ןזייו םיא ןצרּפ וצ ןעמוקעגפיורַא ןענייז סָאװ טיילעגנוי

 טביולגעג ןבָאה סָאװ ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ןזייווַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז

 ץרּפ טלַאה 1910 ןיא ,(19 יז ,5 'ב ,"ףןלױּפ,) .?טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןבָאה וצ

 טריזינַאגרָא עשרַאװ ןיא .שזדָאל ןיא רעטַאעט ןגעוו ןעגנוזעלרַאפ עירעס ַא

 סמוִיזָאּפמיס טפַאשרעציזרָאפ סעצרפ רעטנוא *?טפַאשלעזעג עשירַארעטיל , יד

 קנַאד ַא .םלוע ןסיורג א רעייז וצ ןעִיצ סָאװ סמויזָאּפמיס --- ,רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו

 -טגפע עשידִיי יד רעטַאעט ןשידִיי ןופ עגַאל רעד טימ ךיז טריסערעטניארַאפ ייז

 -לייטנָא יד .עסעֹרּפ עשידִַיי יד -- ןַאגרָא ריא ןוא עשרַאװ ןיא גנוניימ עכעל

 -לָאמעד םעד ףרַאש ןריקיטירק שארב ןצרּפ טימ סמויזָאּפמיס יד ןופ סרעמענ

 דרעוװש טימ טייג ץרּפ/ ;ןליוּפ ןיא עניב רעשידַיי רעד ןופ בצמ ןקירעדינ ןקיט

 "טנפערַאפ-טינ} ַא ןיא טלָאמעד רימ טביירש ,*רעטַאעט (ןשידִיי) ןפיוא רעייפ ןוא

 זיא סָאד "!?רעטַאעט ןקיטציא ןיא טינ טייג, :רעטייוו .א עשרַאװ ןופ ווירב (ןטכעל

 ןענעגונַאב טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה םירבח ענייז ןוא ץרּפ רעבָא ,גנוזָאל רעד ןעוועג

 סעּפע טלָאװעג ןבָאה ייז ,רעטַאעט ןשידַיי ןקידנריטסיסקע םעד ןריטָאקיַאב טימ

 םעד טָא -- "עּפורט ןייבשריה, יד עשרַאװ ןייק ןטעברַאפ ייז ןבָאה .ןעיובפיוא

 ץרּפ טָאה ןרעיודַאב םוצ .רעטַאעט-טסנוק ןשידַיי ןקידנרעדנַאו ַא ןופ ווורּפ

 רעד טינ זיא ָאד סָאװ ,תוביס תמחמ) עפורט רעכעלטנגוי ןייז טימ ןייבשריה

 ןטלַא םענופ טֹױִא םעד ןעמענרַאפ טנָאקעג טינ (ייז ןיא ןזָאלוצנײרַא ךיז טרָא

 (*עשרַאװ ןיא ןוט טנָאקעג טינ לַאפ ןדעי ןיא סע טָאה רע -- ,רעטַאעט ןשידִיי

 ןכעלטפַאשלעזעג ןטנענַאמרעּפ ַא ןופ טקעיָארּפ ַא ןעמוקעגפיוא טלַאמעד זיא

 -- רעטייו .א ןעוועג זיא טקעיָארּפ ןופ רָאטַאיציניא רעד .רעטַאעט ןשידַיי

 רעד ןופ בצִמ ןקירעדינ םעד טָאה סָאװ ,רעוט-ללכ ַא ןוא רעלעטשטפירש ַא

 קרַאטש ךיז טרפב רוטלוק-רעטַאעט רעשידִיי רעד ןופ ןוא ללכב רוטלוק רעשידַיי
 רע סָאװ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג קירוצ רע זיא 1910 ףוס .,ןצרַאה םוצ ןעמונעג

 -לעזעג-רעטַאעט רעשידִיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד טימ ,ןזָאלרַאפ טַאהעג רעירפ טָאה

 עצרוק ַא ךיא ןיפעג טייצ רענעי ןיא רימ וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא .טפַאש

 ןופ טייז רעשירָאטַאזינַאגרָא-לעיצנַאניפ רעד ןופ גנובײרשַאב עכעלכַאז ַא ןוא

 ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ףורפיוא ןַא טנַאה ןפיוא ןבעג רימ לָאז ןעמ, :ןַאלּפ םעד

 רעביא טימרעד ןזָאל ךיז לע ךיא ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו ,ןעמעלַא זדנוא

 -עג ןוא טלקיװעג ךיז טָאה, ,רעטייוו .א טביירש ,טקעיָארּפ רעד ,*טלעוו רעד

 -לעזעג-טידנַאמָאק ַא טלקיוװעגסיוא ךיז טָאה סע זיב --- טייצ שדוח ַא -- טלקיוו

 ץרּפ שטָאכ ןוא ,(**"טפַאשלעזעג ןעיצקַא ןַא ןופ םערָאפ עסיוועג ַא -- טפַאש

 ןפיוא ןלַאפכרוד ןוא ןוּורּפ עקידרעִירפ ענייז עלַא ןופ דימ ןיוש ןעוועג זיא

 עפירט-ןייבשריה רעד ןופ דָאזיּפע םעד ךייש ןענייז סָאװ ,םיטרפ יד ןגעו (*
 ,175--163 'וז ,ינודקומ .א 'רד ןופ רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ .ל .י עז עשרַאװ ןיא
 ,1 דנַאב ,ןבעל ןופ גנַאג ןיא) ןייבשריה ץרּפ -- דצ ןטייווצ םעד ןופ תונורכיז יד ךיוא יו
 .(54 ןוא 53 ךעלטיּפַאק

 -רַאעגסױא טָאה ץרפ, :ןיועל .ג 'רד טבירש (ץרּפ) תונורכיז לסיב ןייז ןיא (**
 זיא סָאד 496 'ז) וד"זַאא "טפַאשלעזעגרעיצקא ןַא ןדנירג וצ ןַאלּפ ןזעידנַארג ַא טעב
 סינודקומ .א 'רד ךיוא עז .טעברַאעגסױא רעטייוו .א טָאה ןַאלּפ םעד .קיטכיוו טינ
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 -ָארּפ-רעטַאעט םעיינ ןטימ טריסערעטניארַאפ ךָאד ךיז רע טָאה ,טיבעג-רעטַאעט
 -רעטַאעט רעד ןופ טָאר ןשירעלטסניק םעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ןוא טקעי
 טימ ,ףורפיוא םעד וצ טנַאה ַא טגיילעגוצ ךיוא סיוועג טָאה רע ,טפַאשלעזעג
 רעצנַאג רעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה טפַאשלעזעג עטעדנירגעג-יינ יד ןכלעוו
 -םיוא ןרעטנוא זַא ,טלָאװעג ,בגא ,טָאה רע .,דנַאלסור ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי
 -עגנָא םיא רע טָאה ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ המיתח יד ךיוא ןייז לָאז ףור
 (רעטַאעט ןשידַיי ןרַאפ) הרבח רעד ןופ ןעמָאנ ןיאק .םעד ןגעוו ווירב ַא ןבירש
 םוק ,ןביירש רעגייטש ןייז וצ ךיז קידנסַאּפוצ ,"ןדייז; םוצ ןבירשעג ץרּפ טָאה
 ןזָאל ןוא ןייטשוצ זדנוא וצ טלָאז ריא ,ןטעב רעייז ןוא רעייז ,ןטעב ךייא ךיא
 --- ןילַא ריא טסייוו סָאד --- זיא ןעמָאנ רעייא .ךיוא ןעמָאנ רעייא ןענעכייצרעטנוא
 ךיז טבייה ,ןלעפ טינ רָאט ןעמָאנ רעייא ...רעטסקרַאטש רעד ,רעטסקיטכיװו רעד
 ָאט ,עטכישעג-טסנוק רעדָא -רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ לטעלב יינ ַא ןָא רשפא
 ךיז טָאה רעקיצניװ ךָאנ ,(*"ןבייהנָא טינ ןעמָאנ רעייא ןָא לטעלב סָאד ךיז לָאז
 רעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןגָארקעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןביײהנָא טנָאקעג ןצרּפ ןָא סע
 ןיהַא ןעמוק וצ (דַארגנינעל) גרוברעטעּפ ןיא טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעשידיי
 ןטריטקעיַארּפ םעד רַאפ טלעג ןעלמַאז וצ רקיע עד ןוא גנוזעלרָאפ ַא ףיוא

 יד ןוא ,(=*ןעמונעגנָא גנודַאלניא יד רע טָאה ,רעטַאעט ןכעלטפאשלעזעג-שידַיי
 עסיורג רָאג טגיילעג גרוברעטעּפ ןייק עזייר ןייז ףיוא טָאה טפַאשלעזעג-רעטַאעט
 -- ינודקומ ,א 'רד טביירש -- רעכיז ןעוװעג ןענייז עלַא טעמכ,  .ןעגנונעפַאה
 רעד רַאפ עמוס רעקיטיינ רעד טימ (ןעמוק קירוצ טעוװ) קירוצ טמוק ץרּפ זַא
 -עלַא וצ ,זיא גנונעפַאה יד ,(+=*?רעטַאעט ןשידַיי םענרעדָאמ םעיינ ַא ןופ גנונעפע
 -טּפיוה רעקיטלָאמעד רעד ןיא שזייר סעצרּפ .ןרָאװעג םיוקמ טינ ,ןרעױדַאב סנעמ
 םענופ -- זיא עיצנעגילעטניא רעשידיי-שיסור רעד ןופ ןוא דנַאלסור ןופ טָאטש
 לַאפכרוד רעד יו ױזַא ןוא ,לַאפכרוד ַא ןעוועג -- טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ-ןייר

 ייב זיא סָאװ ,טייקרעכיז יד יו ,ןצרּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא טקנוּפ זיא
 ןכיירגרעד ןוא ןעמענסיוא קרַאטש גרוברעטעּפ ןיא טעװ רע זַא ,ןעוועג ןעמעלַא
 םוצ .עזייר רעד טָא ןופ םיטרּפ עקינייא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא --- ליצ ןייז

 : ,291 'ז ,םעדער ןוא ווירב (*
 .גרוברעטעּפ ןיא טירטסיורא רעכעלטנפע ר"עטשרע סעצרפ ןעוועג טיִג זיא סָאד (5*

 ןעוועג זיא סָאד .גנולמאזראפ ַא ףיוא ןראוועג ןדַאלעגניײא לָאמ ןייא ןיוש ןיהא זיא ר
 םענעי ןופ גונביײרשַאב עשיטסירעטקארַאכ א ןוא עקידעכעל א רעייז ,1909 רעדָא 1908 ןיא

 סיקסינא .ש ןיא ףךיז טניפעג טָאטשטּפיוה רעשיסור רעפיטלָאמעד רעד ןיא טנווא-ץרּפ
 . העמוניץרפ) תונורכיז סנַאמסעויר .מ ןוא ,(185--155 'זז ,10 דנֲאב) ןטפירש עטלמַאזעג

 ןיא יקסינא .ש טָאה 1911 ןיא גנודַאלניא רעד ןגעוו .(207 'ז ,1946 ,רעטעלבָאװיי
 עשירארעטיל עשידיי יד, :צרפ וצ ןבירששג ,1 ץרעמ ןט9 םעד טריסַאד ,ווירב ַא

 גרוברעטעּפ ןיא ןעמוק טלָאז ריא ,ןטעכעג רעייז ןוא ןנירשעג ךייא טָאה טפאשלעזעג

 -עג) דנרעגאב העייז ןיא סע סָאװ ,םִעד ץוח .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו גארטרָאפ א ןזעל
 קיטכיװ רעייז ןייז גָארטרָאפ רעייא טעװ ,ןועל ןוא ןייז ָאד טלָאז ריא זא ,(ןשטנווו

 -רעטעּפ ןופ -- רעטאעט ןשידי םעד ראֿפ עמוס עסיווטג א ןעמוקַאב ןופ ןפוא םעד ןיא
 ףיוא לבור טנזױט עכעלטע ענייש זעמוקַאב ֹוצ ַאד גניױג ןיא ףליה רעליא טימ גרוב

 ,1 דנַאב ,1937 ,עשרַאו ,טילַאש השמ ןופ טריטקַאדער ,רבע ןטנעָאנ ןופ) ?קעווצ םעד
85), 
 ,217 'ז ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ .ל ,י (ף**
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 -ַאב לייט א .גרוברעטעּפ ןשידִיי ןופ ינּפ יד ןעמוקעג זיא ןצרּפ דובכל טעקנַאב

 -- טסַאג רעד, .שיסור טדערעג ןבָאה ,ווָאנבוד ,ש ךיוא ייז ןשיווצ ,סרעסירג
 ןגיושעג טייצ עצנַאג יד טָאה -- תונורכיז לסיב ַא ןיא גרעבניצ .י טלייצרעד
 ןגיױא יד ןוא ,ןעגנָאהעגּפָארַא זגורב סעּפע זיא ענייז פיל עקיד עטשרעטנוא יד
 יד ןופ רענייא ךָאנ ,גנילצולּפ ,,טלַאק ןוא דימ טעשזדנָאלבעגמורַא ןבָאה ענייז
 -גערעגפיוא ןַא טימ ןוא ןענַאטשעגפיוא קיטסַאה ץרּפ זיא ,סעדער-שיט עשיסור
 ןַאק ךיא ףעירשעגסױא רע טָאה ןגיוא עקידנעלקניפ טימ ןוא עמיטש רעט
 זיא סע ,סעדער עשיסור ערעייא טימ ךימ טקידיײלַאב ריא ...טינ ליוו ךיא ,טינ
 ַא ןיא סע !ךַארּפש רעדמערפ ַא ףיוא רימ וצ טדער ריא סָאװ ,גנוקידיילַאב ַא
 סעצרּפ ןיא ןבעגעגרעביא ,חסונ סינודקומ .א 'רד טול ,,,(**קלָאפ ןרַאפ עדנַאש

 ,טעקנַאב ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטייוו .א ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא
 ַא ףיוא ןעמענ סָאװ ,ןדייא :עירשעגסיוא ןבָאה טסַאג רעוויסלוּפמיא רעד לָאז
 טינ רוטלוק עשידִיי ןייק ןלעװ ,סעדער עשיסור טימ רעלעטשטפירש ןשידִיי

 לַאטש ןשידִיי ַא וליפא .רעטַאעט ןשידִיי ןייק ןעיובפיוא טינ ןלעוװ ייז .ןעיוב
 ףיוא ןעיוב ךיוא ןעמ ףרַאד לַאטש ןשידִיי ַא םורָאװ ,ןעיובפיוא טינ ייז ןלעו
 עקידנעקנעד-שידַיי ןוא עקידנדייר-שידיי יד טעװ רעטַאעט ןשידִיי ַא ןעיוב .שידִיי
 ,(=?רויזַאא ?סנשָארג עטעװערָאהרַאפ רעש ןוא עמערָא עריא טימ עיטַארקָאמעד
 ןשיטקַארּפ םעד טרירָאנגיא ,רעקיטכיר ,ועדָא ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא רָאג טָאה ץרּפ
 -טּפיױה רעשיסור רעד ןיא עזייר ןייז ןעמונעגרעטנוא טָאה רע ןכלעוו בילוצ ,ליצ
 רעד .ןרָאװעג טרעטשרַאפ זיא ,גרעבניצ .י טביירש ,החמש יד; -- ןוא טָאטש
 "רָאפ גנומיטש עטקירדעג יד ךעלטרעווכיילג טימ טוװורּפעג טָאה יקסי-נַא רעטוג
 רעבָא טָאה סע ,טריסַאּפ טינרָאג טָאה'ס ךיילג -- עדי אלכ טכַאמעג ךיז ,ןביירט
 זייוקיצנייא ןענייז ,ןעמוקעג דמערפ רעד ןופ ןענייז סָאװ ,יד .ןפלָאהעג טינ
 "רעד רעיז טליפעג ךיז ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד ,קעװַא טעקנַאב םעד ןופ
 יירפ יװ רע טָאה סעּפע ,ןרָאװעג רעכעליירפ אקווד זיא ץרּפ ןייא רָאנ .ןגָאלש
 זיא סע .סעציילּפ יד ןופ ּפָארַא םיא זיא טסַאל ערעווש א ךיילג ,טמעטָאעגפיוא
 סָאװ רָאנ ךיז טָאה רע זַא ,ןרעלקרעד ןווורּפ רעצעמע םיא לָאז ;רָאלק ןעוועג
 ןענייז סָאװ ,טמעשרַאפ ןשטנעמ רע טָאה טסיזמוא ןוא ,טריפעגפיוא שיטקַאטמוא
 ןוא טקוקעגנָא טשודיחרַאפ םענעי רע טלָאװ -- ןבעגוצּפָא דובכ םיא ןעמוקעג
 םעד ןופ ךיז ןטלַאה ןצנַאג םעד ןיא .םיא ןופ טנָאמ ןעמ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ
 -ןא רעטזָאלעגּפָארַא ןוא ןגיוא עקידנענערב עלעקנוט יד טימ ןשטנעמ ןקיזָאד
 סָאװ ,טפַארק עשיכיטס-ןייר עסיורג ַא טליפעג ךיז טָאה ,ּפיל רעקיד רעטשרעט
 טינ הרירב ןייק טָאה סָאװ ,תורשּפ ןייק ןופ ןוא ןגעוומוא ןייק ןופ טינ טסייוו
 .."געװ םענעגייא ריא ןייג זומ ןוא

 ןַא טכַאמעג טעקנַאב ןתעב גנוריפפיוא סעצרפ טָאה ןווָאנבוד .ש ףיוא -

 ,דַארגָארטעּפ ,(קנַאדעג רעשיריי רעד) 6 'מוג ,"גָאט, גַאלרַאפ ןופ ךעלכיבלמַאז (*
 .112 'ז ,6

 סעצרּפ ןופ חסונ סגָאמסעויר .מ .222 '/ ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ .ל ,* (**
 רעד .(210 'ז ,רעמוניץרפ ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי עֹז) רערעדנַא ןַא רעדיוו זיא טירטסױרַא
 .ש טליײצרעד סע יו ןוא תודע טגָאז גרעבניצ .י יװ ,זיא טעקנאב ןופ רעטסײמטסַאָאט
 ןעהעג זיא ,(124 'ז ,2 דנַאב ,יניׂשז ַאגינק) עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןײלַא וָאנבוד
 יקסינַא .ש רָאנ ,טלייצרעד ינודקומ 'רד יוװ ,ווָאנבוד .ש טינ
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 ווָאנכוד .ןגרעבניצ ןקידתומימת ןוא ןקיטומטוג םעד ףיוא יװ ,קורדנייא רעדנַא
 ךיז טָאה .םיא ,ןילַא םיא טינ ,ןביירש ןפוא סעצרּפ טינ טַאהעג ביל טינ טָאה
 ,ךיא ביילג ,רעבָא טכערעג ,(*סיורג ךיז טלַאה ןוא *טריזַאּפ, ץרּפ זַא ,טכַאדעג
 ללכב טָאה רע .ןַאטנָאּפס ןעועג זיא סעכ ןופ ךורנסיוא סעצרּפ ,גרעבניצ זיא
 "רַאפ ןעוועג זיא רע .ץנעגילעטניא עשידִיי עטריציפיסור יד ןעוועג לבוס טינ

 -עגּפָא ןוא טלײטענּפָא ןבעל סָאװ ,ןדַיי עכייר ןוא עטעדליבעג יד ןגעק טרעטינ
 רעביירש ןשידַײ םעד ,םיא ןגעו סעדער עשיסור ייז .ןבעל סקלָאפ םענופ ןסיר
 ענייא .טכַאמעג לופ רעכעב םעד טָאה סָאװ ,ןּפָארט רעד ןעוועג ןענייז ,ןליוּפ ןופ
 ץרּפ סָאװ ,ווָאנבוד .ש ןטלַאהעג -- ךָאנ וצרעד -- טָאה סעדער עשיסור יד ןופ
 ןייז ףיוא ןפורּפָא עשיטירק עקיטסניג:טינ ענייז ךָאנ טקנעדעג אמתסמ טָאה
 טירטסױרַא רעטכירעגמוא סעצרּפ -- יױזַא יצ ױזַא ..ןרָאי רע80 יד ןיא ןפַאש
 גרוברעטעּפ ןיא ןריפוצסיוא ךעלגעממוא םיא רַאפ טכַאמעג טָאה טעקנַאב ןפיוא
 טימ זיא סָאװ ,רעטייוו .א ,(**ןרָאפעג ןיהַא רע זיא ריא בילוצ סָאװ ,תוחילש יד
 -ָארּפ רעשידִיי-שיסור רעד רעביא ןרָאפעגמורַא טייצ עסיוועג ַא ליצ ןקיבלעז םעד

 רענעלּפ עסיורג יד ןופ זיא .החלצה ליפוצ ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה ,ץניוו
 וצ סערעטניא סעצרּפ טכַאװשעגּפָא טינ טָאה סָאד רעבָא .ןרָאװעג טינ טשינרָאג
 -רַאפ רע טָאה ,טיוט ןייז רַאפ ױָאי ַא ,1914 יװ טעּפש ױזַא ,עמַארד ןוא רעטַאעט
 ןיירַא טינ ,בגא ,זיא סָאװ ,ןטקַא יירד ןיא עסעיּפ ַא ,"רעקיוה רעד, טכעלטנפע
 רעד; זיא לָאמ ןטשרע םוצ) ןטפירש עטלמַאזעג ענייז ןופ עבַאגסיוא ןייק ןיא
 טקורדעגרעביא ,1914 ,עשרַאװ ,"ןבעל סָאדא ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא "רעקיוה

 ,(1927 ,"רעטעלב .טיל ןיא
 עדייב ףיוא ןענייז ,סרעטקַאנײיא ענייז טּפיוהרעד ,ןליּפש-רעטַאעט ענייז

 -עּפש ,סרעבָאהביל ןופ רעמ בייהנָא ןיא ,ןרָאװעג טליּפשעג טפָא ץנַאג םי ןטייז

 ןופ ךיוא -- תומחלימ-טלעוו עדייב ןשיוצ ,טיוט ןייז ךָאנ טּפיוהרעד --- רעט

 זירַאּפ ןיא זיא ,1915 רָאי ןיא ,טיוט סעצרּפ ךָאנ ךיילג .סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ

 *רעטַאעט-ץרּפ; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט ַא ןרָאװעג טעדנירגעג |

 יװ רעמ רעבָא .רַאוטרעּפער סעצרּפ טּפיוהרעד טַאהעג ןעניז ןיא טָאה סָאװ ןוא

 עּפורט רעזירַאּפ יד טָאה -- ךלמ ַא ןעוועג ןזיא לָאמַא -- סעצרּפ עמַארד ןייא

 עלעירעטַאמ ןוא תוחוכ עשירָאיטקַא ןיא קחוד תמחמ :ןריפוצפיוא ןזיוװַאב טינ

 .(***טעברַא ריא ןלעטשּפָא טזומעג יז טָאה ןעלטימ

 ןענייז ןוא) רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב רָאג ןענייז סעמַארד ערעסערג סעצרּפ ןופ

 ,124-123 'זז ,2 דנַאב ,ינזישז ַאגינק (*

 רע, :טריטנעמָאק ןוא ןבירשַאב ױזַא "טנעדיצניא; םעד טָא טָאה יקסינא .ש (**

 ןוא טינרָאג טימ ךיז קידנענעכער טינ ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טפָא טָאה (ץרּפ)

 ,רעטַאעט ןשידיי ַא ןפַאש ןגעוו גרוברעטעּפ ןייק לָאמ ןטייוצ םעד קידנעמוק .םענייק טימ

 ףיוא רע זיא ,לבור טנזױט ןצפופ ַא יב ןעמוקַאב וצ ָאד טפָאהעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 דובכ ןייז רַאפ טכַאמעג טָאה ץנעגילעטניא עשידיי רעגרוברעטעּפ יד סָאװ ,טעקנַאב םעד

 וצ ךיז טדנעװ ןעמ סָאװ ,טסעטָארּפ ןזייב ןוא ןפרַאש ַא טימ ןטָארטעגסױרַא ,ןגעוו

 ךיז ןכָאה טעקנַאב ןופ סרעמענלײטנָא יד ןופ ליפ .שידיי ףיוא טינ סעדער טימ םיא

 טָאה רעטַאעט ןרַאפ גנולמַאזטלעג רעד ןופ ןַאלּפ רעצנַאג רעד ןוא ,טקידיילאב ןעמוטעג

 .(159 'ז ,10 דנַאב ,ןטפירש עטלמַאזעג) "טצאלפעג
 יקסװָאקיש .ז ךיוא .(טפעה-ץרפ) 1897 'ז ,ןטפעה:-רעטַאטט ,גייווצרעבליז .ז{ (5*

 ,217--216 'זז ,1946 ,טסברַאה ,רעטעלביָאוויי ןיא
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 יד) קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ןוא טייק ענעדלָאג יד (ןרָאװעג טליּפשעג טפָא
 1928--1923 ןרָאי יד ןיא ןענייז סעצרּפ סעמַארד ערעדנַא ןוא טייק ענעדלָאג
 "ַאנ ןיא "דנוב-רוטלוק, ןשידִיי םעד ןופ סרעטַאעט יד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ,(*דנַאלשטייד-יצ

 "ןוא עזָארּפ ןיא ןבירשעג) חסונ ןשידִַיי ןטשרע ריא ןיא טייק ענעדלָאג יד
 -עפָארּפ ןיא טליּפשעג ,טנַאמרעד ןיוש יו ,ןעמ טָאה (ןויסנ רעד ןעמָאנ ןרעט
 ,טכעלש ױזַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד .1906 ןיא ךָאנ רעטַאעט ושידִיי ןלענָאיס

 היא תמא רעד .(*"ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו ןייק טזָאלרעד טינ טָאה ץרּפ זַא
 "נדירפוצ ןעװעג טינ טייוו זיא טסקעט רעד ךיוא ,גנוריפפיוא יד רָאנ טינ זַא
 ןרעדנע ןייא ןיא ךָאנרעד ןטלַאהעג םיא טסיזמוא טינ טָאה ץרּפ ןוא ,קידנלעטש
 רעד ןופ חסונ ,ןשיערבעה ,ןטשרע םעד ןענעכער לָאז ןעמ ביוא ..,ןטכיררַאפ ןוא
 ףניפ יו רעקיצניו טינ ָאד ןענייז ,(***1902 ,קידצ תיב ןברוח) טייק רענעדלַאג
 -ישטער טפָא ןרָאיטקַא ןבָאה ןטנַאירַאװ ייווצ עטצעל יד ןופ ןלייט ,(++ױטנַאירַאװ
 "עגריפ לָאמ ןייא טינ עמַארד יד טָאה ןיילַא ץרּפ ךיוא ,עניב רעד ןופ טריט
 ןיא ,קיזומ ריא וצ טכַאמעג טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעניוו ַא .םלוע ןַא רַאפ טנעייל
 ןווּורּפ יד .ןריפוצפיוא יז ןווּורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סרעטַאעט ענעדיישרַאפ
 ,גלָאפרעד-רעטַאעט ןתמא ןַא וצ טריפעג ןעוו ןטלעז ןבָאה

 ױזַא זיא סָאװ ,קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאניײב ןגעוו קיטכיר זיא ענעגייא סָאד
 -טלעוו ןטשרע םעד ברע ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידַיי םענופ רוטַאינימ ַא יו
 טכעלטנפערַאפ (גנוטייצ-ןַאמָאר רעװעשרַאװ ןיא) זיא חסונ רעטשרע ריא .גירק
 .טעברַאעגרעביא לָאמ עכעלטע עשּפיה יז ץרּפ טָאה רעטעּפש ,1907 ןיא ןרָאװעג
 רעקיטַאמַארד ןשיליוּפ םעד ןופ ןרוּפש ָאד ןענייז ןטנַאירַאװ עריא עלַא ןיא
 --- טיוט סעצרּפ ךָאנ טשרע יז זיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,(*++**העּפשה סיקסנַאיּפסיװ
 "ליווע רעד ןופ -- 1928 ןיא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא 1925 ןיא
 "פיוא רעװקסָאמ יד .,עשרַאװ ןיא -- ישזער סנַאמרעה דוד רעטנוא *עּפורט רענ
 -- רעבָא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש קיטירק רעד ןוא םלוע םעד טָאה גנוריפ
 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל ַא ןופ יו ,ןשילַארטַאעט-ןייר ַא ןופ רעמ

 .187 'ז ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ ןיא יקצַאש .י ירד (*
 -- ןויסנ רעד טָאה לרוג ןכעלנע ןַא .1913 'ז ,ןטפעה-רעטַאטט ,גייווצרעבליז .ז *

 .(1919 'ז ,טרָאד) עקירעמַא ןיא ךיוא טַאהעג -- 1907 ןיא

 .אװ ןוא או ןטפעה ,1902 ,סעדָא ,חלשה ןיא טכעלטנפעראפ (*
 .א"א 5 'ז ,1924 ,עשרַאװ ,ןעידוטש עיצקורטסנָאק :קירע סקַאמ (5***
 ,?טרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײב, ףיוא העּפשה סיקסנַאיּפסיװ, ,ךילרע רָאטקיװ (555*
 טנקײלעגּפָא טינ ןָאק העּפשה עקיזָאד יד .89--81 'זז ,1946 טסברַאה ,רעטעלבָאװיי
 סגרעבטלַא עניליוּפ ןופ לעטש עקידנגלָאפ יד ןענעכייצרַאפ ֹוצ יאדכ זיא ךָאד ,ןרעוו
 ןפױא טכַאנײב ןופ טנעמגַארפ ַא טנעײלעג לָאמ א רע טָאה ערעדנַא ןשיווצ , :תונורכיז
 תעב .הנותח סיקסנַאיּפסיװ סױֹרַא זיא'ס יו ,רעירפ ךס ַא ןעװעג זיא סָאד .קרַאמ ןטלַא
 רַאפ ןעמונעג ךימ רע טָאה ,(עשרַאװ ןיא) עצנַאג סָאד טנעיילעג רעטעּפש רימ טָאה רע
 סיקסנַאיּפסיװ יוװ ,רעירפ ןעמוקעג זיא קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ עיידיא יד זַא ,תודע ןַא
 ןופ עיידיא יד .(307 יז ,1923/ רעכָאטקָא--טסוגױא ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ) הנותח
 רעד ןגעוו ךילרע טדער וצרעד .אפוג קרעװ סָאד טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא קרעװ ַא
 .עילעסעוו ןייז ןופ רָאנ טינ ללכב ןיקסנַאיּפסיװ ןופ גנוקריוו
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 ,(*סיקסווָאנַארג רעסישזער םעד יװ ,סעצרּפ ױזַא טינ ןעוועג זיא גנוכיירגרעד יד

 ןעגנוריפפיוא ,עקידרעטעּפש .,ערעדנַא ןגעוו ןגָאז ךיז טזָאל וצרעד סכעלנע סעּפע

 ןיא -- ןבעגעגנייא ךיז ןבָאה ייז טייו יו -- קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ןופ

 ,עניטנעגרַא ןיא רעדָא ןלױּפ
 ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ןופ לּפעקרעטנוא סָאד -- ?טכַאנועביט ַא ןופ םולח ַא;

 ןיא) "קיגזיולק ַא ןופ םולח רעד; יװ יױזַא זיא -- חסונ ןטצעל םעניא קרַאמ
 -ֵלָאג יד ןופ טקַא ,רעטסעב ,רעטשרע רעד יװ ױזַא ,(1908 ,טייק רעד ףיוא שיִלֲאּפ
 ,ץלַא טעמכ זַא ,ןגָאז געמ ןעמ .עמַארד יוװ ,עיזעָאּפ עשיריל רעמ -- טייק ענעד
 ןטסערג םעד ןיא יװ ױזַא ,ןכַאז עקיזָאד יד ןיא טרעוו ןשירעלטסניק ַא טָאה סָאװ
 ,טמַאטש --- םערָאפ רעשיטַאמַארד ןיא ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,קרעוו ערעדנַא לייט
 רָאנ ,ןצרּפ רעקיטַאמַארד םעד ןופ טינ ,סרעטקַאניא יד ןופ לייט ַא ןיא ץוח ַא
 .טעָאּפ םעד ןצרּפ ןופ

 טעמב ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל םעד ןיא רע זיא ,טסּוװַאב יו
 .ורעפ (ןעיירפ םוצ ךיוא לייט םוצ ןוא) ןסייוו םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאג ןיא
 -לָאג יד (ןבירשעגרעביא ,רעקיטכיר ,ועדָא) ןבירשעג רע טָאה זרעפ םעד טָא ןיא
 ןרעהעג .טײק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא ,קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ,טייק ענעד
 ןופ טייקטמיטשַאבמוא רעשיטנַאמָאר רעד טיול ייס קרעוו עלַא יד טָא עקַאט

 =-- ןטנָאמרעד סָאװ רָאנ -- םעד וצ ךַארּפש רעייז טיול ייס ,ןעיידיא-טנורג ערעייז
 רעסעב זיא'ס ןוא .ןריזַאטנַאפ ןשיריל סעצרּפ ןופ סיזַאפ ,ןקיזרעפ-יירפ ,ןטצעל
 .עיזעָאּפ ןופ רָאנ ,עמַארד ןופ טינ סָאמ רעד טימ ןטסעמ וצ ייז

 ;"טולב שילַארטַאעט;, ךיז ןיא טַאהעג ,ןביולג עקינייא יװ ,ץרּפ טָאה רשפא
 ןַא ןיא רָאנ טינ ןוא -- עמַארד ַא ןיא .ןעוועג טינ רע זיא רעקיטַאמַארד ןייק
 רענרעדָאמ רעיירפ ַא ןיא ךיוא -- רעלענָאיצנעװנָאק ַא רעדָא *רעשימעדַאקַא;

 ןצרּפ ייב ,גנולדנַאה ןופ טייקכעלטייהנייא דַארג רעסיוועג ַא ןייז זומ --- עמַארד

 ןויטַארַאנ ַא ןיא רעבָא .ךעלטייהנייא לָאמ עלַא טינ גנולייצרעד ַא וליפא זיא

 :רעלייצרעד רעד ןַארַאפ זיא טרָאד :ןורסיח רעסיורג ַאזַא טינ סע זיא קרעוו

 עטצירּפשעצ ןופ ןכַאמ רע ןָאק טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ חוכ-רעביוצ ןטימ ןוא

 ןדייר סענעצס עריא ,ןענױשרַאּפ עריא .עמַארד יד זיא שרעדנַא .םַאלפ ַא ןעקנופ

 יז טדניב סָאװ ,סעּפע ןייז ןילַא ייז ןיא זומ ,ןײלַא ךיז רַאפ ןדייר ןזומ ןוא

 טעמכ ןוא סרעטקַאניײא ןיא וליפא לָאמ שרעדנַא ןַא סע טלעפ ןצרּפ ייב ,ףיונוצ

 +יועטסעווש ,רעגייטש ַא .סעמַארד עקיטקַא-ריפ רעדָא -יירד יד ןיא --- לָאמ עלַא

 נָא רעד קנַאדַא ,ץרּפ טָאה רעטקַאנײא םעד טָא ןופ גנוטעברַאַאב רעיינ ַא ןיא

 ,סולש ןלַאטנעמיטנעס ןקיסַאּפ טינ םעד ןפרָאװעגסױרַא ,רעקיטירק ַא ןופ גנוז

 זַא ,רעקיטנעק ךָאנ טכַאמ סָאד רעבָא ,חסונ ןטשרע רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 סָאװ ,סעּפע שילַארָאמ ןוא לַאיצָאס רָאנ זיא רעטסעווש יירד יד ןופ לרוג רעד

 ,ןגרָאמירפ ַא רעטקַאנײא םעד ןיא ךיוא .גנולדנַאה רעד ןיא טינ רעבָא ,סנייא זיא

 רעד ןופ טייהנייא רעמ ןַארַאפ זיא -- עּפושמ עציקס רעד ןופ טכַאמעגרעביא

 טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ עמַארד רעד ןיא ...גנולדנַאה םצע רעד ןופ יו ,הביבס

 ןעגניױשרַאּפ יד םגה ,ךַאז ערעדנוזַאב ַא טעמכ טקַא רעדעי זיא (רמז-ילכ :רעַירפ)

 .1975--1951 'זז ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,גייווצרעבליז .ז (*
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 רעקידנעטשבלעז ַא ןופ לוגליג ַא זיא טקַא רעטירד רעד ;עקיבלעז יד ןענייז
 ,,טיוט סרמז-ילכ ַא; ךיז טפור סָאװ ,עציקס

 עכעלטע ןופ רָאנ ,רענייא ןופ טינ ךעלטנגייא טײטשַאב טייק ענעדלָאג יד
 ןקיזָאד םענופ רעטנעצ רעד זיא ּוװ ?ןױשרַאּפ-טּפוה רעד זיא רעוװ .סעמַארד
 -- ?(רעטנעצ ַא ןבָאה ךָאד ןומ ,סשיטַאמַארד ןייק טינ וליפא ,קרעוו ַא) ?קרעוו
 עמַארד רעד ןופ דלעה ןרַאפ לָאז ןעמ ןדייס ,ןרעפטנע וצ רעווש זיא םעד ףיוא
 סנטסקינייוו -- רעבָא זיא סָאד ,םזידיסח ןופ געוו םעד ,טייק ענעדלָאג יד ןענעכער
 ןיא וצ עגונב וליפא .."דלעה; רעטקַארטסבַא וצ ַא לסיב ַא -- עמַארד ַא רַאפ
 "רַאאב רעטצעל רעד ןיא סרעדנוזַאב ,ןיוש טָאה סָאװ ,טײק רעד ףיוא שילָאּפ
 ךעלטנגייא טרָאד זיא ּוװ ,ןגָאז וצ רעווש זיא ,ךיז ןיא טײקצנַאג לסיב ַא ,גנוטעב
 רעד ,רע :עמַארד רעד ןופ דלעה רעד זיא רעװ ,רעטנעצ רעד ,לטניּפ סָאד
 ..רעטכָאט סהיכרב ,יז רָאג רשפא רעדָא ,"רעקידניזפ רעד ,קינזיולק

 ללכב טיג ףרַאד רע ,דלעה ןלַארטנעצ ןייק טינ ףרַאד ,ןגָאז ןעמ טעוװ ,ץרּפ
 דלעה רעד וװ ,ַאזַא ,עמַארד ּפיט םעיינ ַא טפַאש רע .ןענָאזרעּפ עקיצנייא ןייק
 זיא'ס זַא ,ןייז לָאז ןוא ,ױזַא ןייז לָאז ,,.דיחי ןייק טינ ,ויטקעלָאק ַא ,םיבר ַא זיא
 היאר עטסעב יד ,ןפַאשעג טינ רעבָא יז טָאה ץרּפ :ןפַאש וצ עמַארד ַאזַא ךעלגעמ
 ערעדנַא עלַא ןיא יװ ,רעטנעענ זיא רע ּוװ ,קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב -- זיא

 ןיש זיא טרָאד ,עמַארד ןיא "ּפיצנירּפ םעיינ; םוצ ןעגנַאגעגוצ ןטנעמירעּפסקע
 רָאנ ,ןרעטקַארַאכ ןייק ,ןענַאזרעּפ עשיטַאמַארד ןייק ָאטינ יו טוג ױזַא עקַאט
 עקידעבעל ןופ סנטָאש ןוא ןעגנַאלק ןוא ןעמיטש --- סנטָאש ,ןעגנַאלק ,ןעמיטש

 ןופ ןוא סרעגייז ןופ ןוא רעקעלג ןופ ,ןצעג ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ ,עטיוט ןוא
 ןַא ,רָאכ ןימ ַא סעּפע ןרעװ טפרַאדעג טָאה םעלַא םעד ןופ ...רענעה ענעכעלב

 ןַא ,ךַאז עצנַאג ַא סעּפע ,ץרוק ,"קרַאמ, ַא ,"רוד, ַא ,"קלָאפ, ַא ,רעטסעקרָא
 ,ןרָאװעג טינ רעבָא זיא'ס ;םזינַאגרָא

 ,שירפ .,יירפ ,ןצרּפ ייב קידנעטש יוװ ,טמעטע ,ןעמונעג ךיז רַאפ ,גָאלַאיד רעד
 יד ןופ .עמַארד ףיוא טינ -- רעבָא ,גָאלַאיד ףיוא הירב ַא זיא ץרּפ .קידעבעל
 יד זיא ,ןבירשעגרעביא ןוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עשיטַאמַארד עלַא
 ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא ,ךלמ א ןעוועג זיא לָאמַא עידעמָאק עשיטסילַאער

 ןַא ןכַאמ ןַאק סָאװ ,עמַארד עקיצנייא יד רשפא -- ,סרעטקַאנײא יד ןופ לייט א
 יד טלעפ ןכַאז עקירעביא יד ןיא ;ךוב ןיא רָאנ טינ ,עניב רעד ףיוא קורדנייא
 יז לָאז רעסישזער רעד ןדייס ,אפוג גנולדנַאה יד רעדָא גנולדנַאה ןופ טייהנייא
 ,ןעגנערבנײרַא

 רקיע רעד ךיוא זיא עמַארד-גנומיטש סווָאכעשט רעדָא סקנילרעטעמ ןיא
 ןוא ןָא טליפ סָאװ ,קיזומ ַא ,םעטיר ַא ןַארַאפ זיא טרָאד רעבָא ,עיצקַא יד טינ
 טרָאד זיא ןרעטקַארַאכ עשיטַאמַארד יד טָאטשנָא ;טפול עצנאג יד סיוא טליפ
 "ַאמַארד סעצרּפ ןיא טלעפ סָאד ,ערעפסַאמטַא עשילַאבמיס-שיטַאמַארד ַא ןַארַאפ
 "ניפ דוד ֹוצ ווירב ַא ןיא ,.קיריל רעטריזיגָאלַאיד ,רעקיטכיר ,רעדָא רעטריזיט
 ידע ּוװ ,רעטַאעט ןשידַיי ןפיוא טגָאלקעג ץרּפ ךיז טָאה ,1906 ןיא ןבירשעג ,ןיקס
 ןיא ךיז ןטכַארטנייא .טינ ןליּפש רעבָא ,ןרימַאלקעד ןרָאיטקַא יד ןופ עטסעב
 ןפַאש ,ןעגנוגעוואב ענייז ןרידוטשסיוא -- רעטייוו ןבירשעג רע טָאה -- ּפיט ַא
 ,דמערפ ךָאנ רָאיטקַא ןשידִיי םעד זיא סָאד טָא --- ןלַאעדיא ןרַאפ עלַאער סָאד
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 ןרַאפש ןפַאש ףרַאד ןעמ זַא ,ללכ רעשיטערָאעט רעד זיא ןצרּפ ,(י"דמערפ רעייז
 ,םיא סע זיא עמַארד רעד ןיא רעבָא ,ןעוועג דמערפ טינ ,*עלַאער סָאד ןלַאעדיא
 *ףןלַאעדיא; סָאד .ןעגנולעג דימת טינ ,טייצ ןייז ןופ רעטַאעט ןשידִיי םעד יו ױזַא
 ַא ךָאד טָאה סע ביוא ןוא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג םיא ייב טפָא זיא
 ,טייקשיריל ענעי --- ,עיזעָאּפ ךיז ןיא טָאה סע טייוו יוװ רָאנ סע זיא ,תושממ
 . .קיטפול עבטב זיא סָאװ

 "רעד סָאװ רָאנ סעצרּפ וצ רעטנעענ וצ ךיז ןקוק רימ ןעוו ,סע ןעעז רימ
 רעשיטַאמַארד-שיריל ןיא ןעגנופַאש עטסכיירטסייג ןוא עטסנעש ייווצ --- עטנָאמ
 .קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב (ב ןוא טייק ענעדלַאג יד (א :םערָאפ

 ףטסשידַיי יד ןופ סנייא ךָאנ טלַאהניא ןכָאנ זיא טייק ענעדלָאג יד (א)
 -עגנָא טָאה רעטכיד ערעזדנוא ןופ רעטספיט ןוא רעטסטיירב רעד סָאװ ,קרעוו
 ,תומשנ ליפ ױזַא ןטכָאלפעגנייא ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,טייק ענעדלָאג יד ,ןבירש
 ,עמַארד יד זיולב טינ זיא -- ןעגנוױשנָא-טלעוו ןוא ןטלעוו ,תורוד ליפ ױזַא
 ןיא ןטייז עטסיינ יד ןופ ענייא זיא'ס :םזידיסח ןֹופ ,עידעגַארט יד ,רעכעלטקניּפ
 ןוא עטסקיטנעק יד ןֹופ ענייא זיא סע .ןילַא ןצרּפ ןופ עמַארד-גנופַאש רעד
 ןופ טייק רענעדלָאג ךָאד ,רעטרעטנָאלּפרַאפ רעד ןיא ןעגניר עטסקידנעשטשילב
 טָאה געוו-סנבעל ןטייזרַאפ רענרעד ןוא ןזיור טימ ,ןצנַאג ןייז ןיא .טסנוק סעצרּפ
 םענענורטנַא, םעד ןוא ךיז -- טכוזעג ןוא טעשזדנָאלבעג רעלדנַאװ-טכַאנ ַא יװ רע
 טמיווש טסייג רעקידנעקנעב ןייז יו ,ךיז טליפ טייק רענעדלָאג רעד ןיא ;?לַארטש
 ךיז טרעטנענרעד ןוא ךיז טרעטייל המשנ ןייז .גערב ַא סעּפע וצ ןטנורגּפָא ךרוד
 -בלַאה ,רעשילָאבמיס-בלַאה רעד וצ --- רוקמ ןטלַא-רוא ריא וצ ,שרוש ריא וצ

 טעװ רע ןיהּוװ ,ןעוועג רָאלק טינ ץלַא ךָאנ זיא םיא .קיטנַאמָאר רעשיטסימ
 ןייז סָאװ ,ןופרעד הביס יד טייקרָאלקמוא עקיזָאד יד טינ זיא יצ ןוא --- ןעמוק
 ַא סעּפע ךרוד טלקנוטרַאפ רעמ ךָאנ טפָא ױזַא טרעוו לכיימש רעקיטכיזכרוד טינ
 טייג רע ןיהּוװ ,ןעוועג רָאלק רעכָא ןיוש זיא םיא -- ?לּפענ ןקידהרוחש-הרמ
 רעכעלגעטלַא רעד ןופ קעװַא ןצנַאג ןיא טייג רע :קעוַא טייג רע ןענַאוו ןופ ןוא
 ,קיטשינ ױזַא ןוא לַאער ױזַא זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ,טייקכעלקריוו
 ..שירַאנ ױזַא ןוא לענָאיצַאר ױזַא

 -ָאר רעד ןיא זיא ,הלכשה רעשיַאזָארּפ רעד ןופ ןירעייטשרָאפ יד ,האל
 "נַא ןעניימ ,רוגיפ סהאל ;סנַאנָאסיד ַא ,ךיז טכַאד ,טייק רענעדלַאג רעשיטנַאמ
 טכעלפ טקַא ןטצעל ןיא ךָאד ...ןברַאפ ןיא ןוא טולב ןיא םערָא ,ךיילב זיא ,ערעד

 יז ,טייק רענעדלָאג רעד ןיא ןיירַא קירוצ ,גניר ענעסירעגּפָא יד ,האל ךיז
 עקיטייצ יװ .,ןענייז ןגָאלָאנָאמ .עריא ןוא ,רוגיפ עשיטנַאמָאר-שיגַארט ַא טרעוו
 עטשרע יד ןיא וליפא .טפַארק-גנומיטש ןוא טפַאז טימ טקיטעזעגנָא ,רענרעק

 טרעדלישעג זיא ,ןיטסילַאער עשניַאזָארּפ ַא ךָאנ זיא יז שטָאכ ,האל ּוװ ,ןטקַא ייווצ
 ַא יז זיא ןטקַא ייוצ עטשרע יד ןיא וליפא --- ןקורט וצ ןיוש ןוא לַאערריא
 ,טייהנייא ןייז קידנרירנָא טינ ,רעטלקיװרַאפ דליב סָאד טכַאמ סָאװ ,סנַאנָאסיד
 רעד ןעד זיא :תמא ןשירָאטסיה ןטימ ןצנַאג ןיא ייברעד טמיטש ןַאטטנורג סהאל

 ךַאלפ ןעוועג טינ -- ןצרַאה ןיא האל טגָארט רעייפ ןטלַאק ןייז סָאװ ,רוד-הלכשה

 ןעד רע טָאה ??ןטנָאזירָאה עטיירבק ענייז ףיוא קידנקוק טינ ,טצענערגַאב ןוא

 237 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב (*

424 



 -צטַאטיצ; ןעוועג טינ ןעד רע זיא ןוא טכוזדניווש רעקיטסייג ןופ ןטילעג טינ
 ?*קיטרַא

 ןימ טָאה הטרחע :טגָאז יז ןעוו סָאװ ,רַאפרעד זדנוא טריסערעטניא האל
 ןצנַאג םענופ טלַאהניא ןשירעלטסניק-שיטע ןטספיט םעד ףיוא יז .טקעד ,*ץרַאה
 -ַאנַאפ רעדנילב טימ טָאה סָאװ ,רוד רעצנַאג ַא ...הטרח ןופ קרעוו ַא זיאיס :קרעוו
 ,רבדימ ַא ןיא דנַאל עטשטנעבעג סָאד קידנכוז ,טעשזדנַאלבעג תונשקע רעשיט
 רוד רעצנַאג ַא -- רַאבטכורפמוא דרע יד ןוא ןוז יד ,ןקורט זיא טפול יד ווו
 :הבושת טוט ןוא ןצרַאה ןיא "ונמשא; ךיז טּפַאלק

 ,םיא ןיא ביילג ךיא זַא ,גָאז,
 ,סיפ ענייז ייב גיל ךיא זַא
 ,ײז ןרערט טימ שאו ךיא זַא

 "..ביוטש ןיא םיא רַאֿפ ךימ ףרַאו ךיא זַא

 ערעטיב .גנולפייווצרַאפ ןופ ךוב סָאד ךיוא זיא הטרח ןופ ךוב סָאד רעבָא
 -יסעּפ יד :סעצרּפ קרעװ עטצעל עלַא טעמכ ןיא ןעגנילק רענעט-גנולפייווצרַאפ

 "גוזַאב ןופ טסילפ ,טייק רענעדלָאג רעד ןיא טשרעה סָאװ ,גנומיטש עשיטסימ
 ץוצינ רעכעלבייו רעד -- םירמ ּוװ ,טקַא רעטשרע רעד ...ןלַאװק עפיט סרעד
 םעד ,תבש רעביא ךָאװ ןופ ןוחצינ םעד סיורָאפ טליפ -- השודק סהמלש ןופ
 "שווש ַא; :האובנ טגָאז יז ןוא --- ,"םלוע ןצרַאװש םעד ,םלוע; םעד ןופ ףמוירט
 טינ טגיז סע :שינַארט ךיז טקידנע טקַא רעטשרע רעד ..."טיצ ןקלָאװ רער
 ןכַאמ ןוא ,הרוחש-הרמ ןיא טקניז עכלעוו ,טלעוו יד ןזיילסיוא ליוו סָאװ ,המלש
 עקידבוט-םוי-תבש יד ,"ןדִיי עצלָאטש ,עסיורג יד; טינ ןגיז סע :תבש ןקיכיײא
 ןופ ,יד רכוג ןענייז סע -- :הניכש רעד ןופ תולג ןפיוא ןרעיורט סָאװ ,ןדִיי
 ןגייא רַאפ ,דניק ןוא בייוו ןגייא רַאפ ,ךיז רַאפ ,ךיז רַאפ ליוו רעדעי, עכלעוו
 -- תרשמ ןוא רַאה ןייז ןוא םלוע רעד טָאה טנַאה-רעביוא יד :"דניזעג-זיוה
 טלַאטשעג רעד ןיא הניכש יד -- םירמ .ןומה םעד ןופ לָאבמיס רעד -- לארשי
 םעד טימ ץנַאט-דוחי ןקיליײה ריא ןיא ;ןבירטרַאפ ,טגַאירַאפ זיא --- יורפ ַא ןופ
 -יורפעצ, עקניניילק יד ןופ טײקידעכַאװ יד ןסירעגניײרַא ךיז טָאה ןהמלש ןטלַא

 -ַאקיפיטסימ יד ןעמענרַאפ טעװ קיטסימ רעד ןופ טרָא םעד :"ךעלתומשנ ענער
 םענופ זופיקת יד טנשרי -- המלש -- קידצ ןתמא םעד ןופ הסשחדק יד ,עיצ
 .סחנּפ -- ןיבר

 ערַאװ ַאק :עזַארפ רעצלָאטש רעד טימ ךיז טקידנע טקַא רעטייווצ רעד
 רעבָא ?!טכיל ןופ ןשטנעמ יד ךרוד טזָאל !טכיל ןופ ןשטנעמ ןעייג סע !טכַאמ

 -רַאפ ,עגרַאק ,עסַאלב יד זיא'ס ?טכיל ַא רַאפ ,טגָאזעג סנייטש'מ ,סע זיא סָאװ
 *ןקיסעמרָאטקַאד , םעד ןוא האל *רעקיטרַאנטַאטיצ, רעד ןופ טייקיטכיל עטרעווילג
 ...ןַאמגרעב

 רעד .גנולפייווצרַאפ ןוא רעיורט טימ לופ רעדיוו זיא טקַא רעטירד רעד
 "רַאפ עקילייה זיא ןהמלש ייב ביוא .ןהשמ ןופ עידעגַארט יד זיא טקַא רעטירד
 טבעל סחנּפ ביוא ;טָאג ןגעק תוזע עקילייה ןוא ןשטנעמ וצ תונמחר ןוא גנוטכַא
 ןבילבעג טינ טשינרַאג רעמ ןהשמ ייב זיא -- תופיקת רעצלָאטש ןייז טימ
 עזָאלטכַאמ ,ענעפלָאהַאבמוא ןוא טייקכעלרע עקידעכָאװ ,עכַאפנייא ,תווינע ץוח ַא
 ןרעכעה םעד ןופ עידעגַארט יד זיא ןהמלש ןופ עידעגַארט יד .הרוחש-הרמ
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 ,טײקכעלגעטלַא רעקידמשוגמ רעד ךרוד טפמעקַאב טרעוװ סָאװ ,טסייג ןקידתבש
 זדלעפ ַא ףיוא יװ ,ןָא ךיז טסיוטש סָאװ ,ןליוו ןלעדייא םעד ןופ עידעגַארט יד
 רעד ןופ עידעגַארט יד זיא עידעגַארט סהשמ ;ןבָארג ַא -- ןליוו רעדנַא ןַא ףיוא
 סָאװ ,ןכַאװש םעד ןופ עידעגַארט יד .ןעלגילפ ענעדנובעג ןופ ,טיײקיזָאלנליוװ

 סעּפע קנַאדַא .טײקיזָאלטכַאמ רענעגייא רעד רַאפ קערש יד ןייז רבוג טינ ןָאק
 ןיא ךיז לָאז טיק ענעדלָאג יד זַא ,טינ טזָאלרעד סָאװ ,טפַארק רעלַאטַאפ ַא
 ןתנוי .ןוז סהשמ ,ןתנוי ,ןהשמ טָאטשנָא ,יבר ַא טרעוו --- ןסייררעביא ןצנַאג
 -סיײגַאב טרעו רע :"טנייה ןופ שטנעמ, ַא ,ןטייצ סחיזעמ סשַא ןיא השמ יװ ,זיא
 רע ,ןדנּוװשרַאפ זיא סָאװ ,ןטכענ ןפיוא טינ טרעיורט רע ,טונימ רעד ןופ טרעט
 ,טייק רענעדלָאג רעד ןיא גניר רעטצעל רעד ,רע .ןגרָאמ םוצ טינ טבערטש
 -נעזרעּפ ַא ןָא ,רעטקַארַאכ ןלעודיווידניא ןַא ןָא ,רוגיפ עשטשוטמ ַא סעּפע זיא
 לָאבמיס רעד -- ?ןביוט עסייווע יד ,האל ןָא םיא טפור *ןָאעלעמַאכ, ...טייקכעל

 זיא רע יוװ ,טייקכעלקריוו רעד ןיא :םולח ןיא רָאנ םיא ןקערש -- ןביולג ןופ

 -ולב ַא טימ םוא ךיז טרעק עכלעוו ,האל וליפא ...טיוט ייז ןענייז ,הדומ ןיײילַא ךיז

 -רעטלע ריא וצ ךיז טדנעוו יז ןוא ,שרוש ריא וצ ,םיײהַא קירוצ ,טפַאשקנעב רעקיט
 טינ טגנערב האל וליפא -- ,טפַאשביל ןוא הטרח טימ לופ הליפת ַא טימ ןדייז

 -- רָאנ ,ןבעל סָאד טינ ,ןיינ .ןבעל םעיינ ַא ןופ הרושב ןייק

 -- טיוט רעד

 לסקַא עניימ ףיוא טָאה
 ,טגיילעג טנַאה ןייז

 ּפָארַא ,ּפָארַא ךימ טקירד

 -- סיפ ערעייא ֹוצ

 רעד ןופ רשפא ןוא -- רעשידיסח ױעד ןופ טייק ענעדלַאג יד זיא ױזַא טָא
 רעלעקנוט ץלַא .רעלעמש ןוא רענעלק ץלַא ןרָאװעג עמַארד --- רעשידִיי רעצנַאג

 המלש 'ר ,טקַא ןטשרע ןיא ןהמלש 'ר ןופ ץנַאלג רעד -- ץנַאלג ריא ןרָאװעג זיא
 ןעמ טגָאז ,טרָאװ-השודק ןטימ ,טרָאװ ןטימ ןפַאשַאב ןרעוו ןטלעװ זַא ,טביילג
 טביילב ,הלדבה ןייק טינ רעבָא ןעמ טכַאמ ,טלעוו עקידתנש סיוא זיא ;"לידבמה;
 ;טינ הלדבה ןייק רע טכַאמ ,קיליײה קידתבש טלעוו יד

 !ןייז לֶאֹז תנש
 !תבש

 ,טרעקַאעג טינ
 | ,טייזעג טינ
 ..טכיררַאֿפ טינ ןוא טיובעג טינ

 ..טלדנַאװעג טינ ,טלדנַאהעג טינ

 :רע טרעפטנע --- ??טלעוו יד ןרעוו לָאז בורח, :טגערפ דיסח ַא זַא ןוא

 !טלעװ יד ןרעוו לָאז בורח
 ,רימ ןוא
 ,עקידתבש רימ
 ,עקידבוטימוי רימ
 ןדיי עקידהריתייהמשנ רימ
 (= .ןעייג תוברוח עריא רעביא ןלעוו

 .?שידיסח.) 12 לטיּפַאק רעירפ עז ןהמלש ןגעו רעמ (*
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 ,עסיורג יד טָא ,ןדִַיי עקידהריתי-המשנ ,עקידבוט-םוי ,עקידתבש יד טָא ןוא
 ץלַא ןייא ןָאק ןיא ןלעטש ייז רָאנ ,טינ ןעלטעב ןוא טינ ןטעב סָאװ ,ןדִיי עצלָאטש

 עכעלמיטסקלַאפ ןיא סָאװ ,ןדיי עקיבלעז יד ןענייז --- ןטש ןטימ המחלימ ןריפ ןוא

 ןוא ,ןטלַאטשעג עטקנעבעגסיוא ענייז ,ןדיי עלַאעדיא סעצרּפ ןענייז יז .ןטכישעג
 ןָאק רע לייוו ,רָאנ סע זיא ,לָאמַא ןופ ןטלַאטשעג יוװ ,זדנוא ײיז טזייו רע ביוא
 טגָאזעג ןיוש זיא סע יוװ ,טינ זדנוא טפור רע ,טציא ןופ ןּפיט יו ןרעדליש טינ ייז
 ייס ,זיא טייק רענעדלָאג רעד ןיא טקַא רעטשרע רעד ,לָאמַא םוצ קירוצ ,ןרָאװעג
 ןייק טינ ,עויטקַא-שיטַאמַארד ןוא עשירעפעש ,שירעלטסניק ייס ,שיגָאלָאעדיא
 עמַארד יד .ןטקַא עקידרעטייוו יד יו ,קיטנַאמָאר ,עטרינָאיוליאזעד ןוא עוויסַאּפ
 רעד ןופ תמא ןטימ טמיטש סָאד ןוא -- ןייא טלַאפ תורוד עשידיסח יד ןופ
 תמא רעד טרעדָאפ סָאד יוװ ןגייטש וצ טָאטשנָא ,ןייגוצפיוא טָאטשנָא ,עטכישעג
 רעדָא ףוס ןיא טיג ןצרּפ ייב טגיל טכיוועגרעוש רעד ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןופ
 ןענייז ןשטנעמ יד סָאװ ,זיא רעבָא רקיע רעד .בייהנָא ןיא טרעיינ ,ןטימ ןיא
 ןופ ןלָאבמיס עטקַארטסבַא רָאנ ,ןרעטקַארַאכ עלעודיווידניא עקידעבצל ןייק טינ

 ,ןרוגיפ ןוא סענעצס עקיצנייא ןופ טייקנייש עשיטעָאּפ יד ...סעכָאּפע ןוא תורוז
 רָאלק ךיז ןבָאה טייק רענעדלָאג רעד ןופ ןרעלעפ עקיכות עסיורג יד ךיוא יו
 .רעטַאעט ןיא ןליּפש טווורּפעג סע טָאה ןעמ ןעוו ,ןזיװעגסױרַא

 ןגעו קיטכיר (סָאמ רערענעלק ַא ןיא רשפא שטָאכ) זיא ענעגייא סָאד
 רעטגַאװעג רעמ א ןוא רערעכייר ַא ךָאנ זיא סָאד ,קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב
 ךיוא עמַארד עקיזָאד יד טָאה ץרּפ ןוא -- ,טייק ענעדלָאג יד יװ טנעמירעּפסקע
 טיג עידעגַארט יד זדנוא רַאפ ּפָא ךיז טליּפש ָאד .טעבראעגרעביא לָאמ עכעלטע

 רָאנ ,וליפא קלָאפ ַא ןופ ןיולב טינ ןוא תורוד ןופ זיולב טינ ,רוד ַא ןופ זיולב
 םערָאפ יד ,טױט ןוא ןבעל ןופ עידעגַארט יד -- טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ
 זיא יז ןוא יג ןצנַאג ןיא -- עמַארד רעשידִיי רעד ןיא ,סנטסקיצניװ -- זיא
 ןטקַא ייוצ עטצעל יד ןיא טּפיוהרעד ,סענעצס עקינייא ,שילַארטַאעט סיוכרוד
 "וס ױזַא ,ךײרטלַאהניא ױזַא ןענייז -- (*גנוטעברַאַאב רעטצעל רעד טול ןוא

 .קרעוװו עשיטַאמָארד סעצרּפ ןופ ןרעדנַא םוש ןייק ןיא יו ,שינעצס ןוא וויטסעג
 ,ןלייפ יװ ,לטניּפ ןיא ָאד ןפערט ןזרעפ עיירפ ,עטריסנעדנַאק קרַאטש ,עצרוק יד

 -סיוא ןופ טיײקפרַאש ַאזַא .,ןזיּפש יװ ,ףרַאש ןענייז ןעמַארד ענעגנולעג רעמ יד
 ןיוש דייר'כ .טייקנטלעז ַא ןצרּפ ייב וליפא ןיא --- ןיזפרַאש ַאזַא ןוא -- קורד

 ...ןלַאפנייא עשינעצס ןוא עכעלקנַאדעג ,עקיצנייא ןופ טעטילַאניגירַא רעד ןגעוו טינ

 טיגנ ,ןשיפָאסָאליפ-שיטעָאּפ םוצ קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ךיוא טרעהעג ךָאד
 -שיטעָאּפ סעצרּפ ןופ גנוניורק יד ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיא סָאד .ןפַאש ןשיטַאמַארד םוצ
 ריא ,עריא ןטנעמעלע עלַא טעמכ ָאד ןבָאה רימ .עיזַאטנַאֿפ רעשיפָאסָאליפ

 ,טייקידתוריתס רעטסקינייװעגיא ריא טימ םענייאניא טיײקטריצילּפמָאק עצנַאג
 (רעטלעטשרַאפ) סעצרּפ ףיוא טלפכעג רָאלקלָאפ וצ סערעטניא םעד ָאד ןבָאה רימ
 טצריוועג םזיגַארט ןשידייטכע ןַא ןוא םזילַאסרעוװװינוא ןטכע ןייז ;קיריל-ךיא
 ,ןייז וצ רבוג ןיילַא ךיז טכוז סָאװ ,גנולפייווצרַאפ ,קסעטָארג ןרעייחעגמוא טימ

 ,.טיוט זיא סָאװ ,ןבעל ןוא ,ןבעל ךָאנ טשרָאד סָאװ ,טיוט

 ןוא סערייא-סָאנעוב ןופ סעבַאגסיוא יד ןיא ךיוא יי ,עבַאגסיױא סניקצעלק ןיא (*

 ,גָאלרַאפיַאקיצ רעקרָאי-וינ םעד
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 ?עטיוט ןבעל גנַאל יװ ,עטיוט ןבעל גנַאל יו

 םירבק יד ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,םיתמ יד ןופ רענייא (טלפייווצרַאפ) טגערפ

 ,ליּפש ןצנַאג ןרעביא טבעווש עגַארפ עקידשואי יד טָא ןוא ,(טקַא ןטירד ןיא)

 ...ןבעל סָאװ ,עטיוט ןופ ןוא ,טיוט ןענייז סָאװ ,עקידעבעל ןופ ליּפש ַא זיא סָאװ

 סעצרּפ ןופ וויטָאמטיײל ןפיוא (ןטָאש ַא ןוא) טכיל ַא ,בגא ,טפרַאװ :סָאװ ,ליּפש ַא

 -קנעב ןייז ףיוא -- ,ןבעל ןייז ןופ רָאי ןצפופ עטצעל יד ןיא טּפיוהרעד --- ןפַאש

 ןפיוא טכַאנייב .הלואג ןוא ןביולג ךָאנ טשרָאד ןייז ןוא ןליוו ןשיָארעה ךָאנ טפַאש

 -צוש ַא ןעוועג זיא םזיָארעה ךָאנ ןעקנעב ןייז זַא ,רָאלק ודנוא טכַאמ קרַאמ ןטלַא

 ןביולג ךָאנ טשרָאד ןייז זַא ןוא טײקיטכעמנָא סנשטנעמ ןרָאפ ארומ ןייז ןגעק לטימ

 קערש ןייז ןופ ןוא גנולפייווצרַאפ רַאפ דחּפ ןייז ןופ ןעמונעג ךיז טָאה הלואג ןוא

 "ייז ןעגנוטכַארטרעביא ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ"ןייר ענייז ...טיוט ןרַאפ

 ןוא קלָאפ ַא ןופ עידעגַארט רעד וצ זיב ןרָאװעג ןביוהרעד ןוא טרימילבוס ןענ

 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ

 ריצַאּפש ַא תעב ,עשרַאװ ןיא לָאמ ַא רימ טָאה ןײלַא ץרּפ יו ,תמא ,קנעדעג'כ

 -רינעצסניא ןַא יו קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב טשטייטעגסיוא ,ירפ רעד ןיא תבש ַא

 ןוא ןעגנוטכיר ענייז עלַא טימ ןבעל-סקלָאפ ןשידִיי ןצנַאג םענופ עמַארָאנַאּפ עט

 -ערּפרעטניא ענעגייא יד .ןעמרָאפ עטסנדיײשרַאפ ענייז עלַא ןיא ןוא ןעגנובערטש

 ןעמ ןעוו ךָאד .גנוזעלרָאפ ַא רענייז תעב ךיוא םיא ןופ טרעהעג ךיא בָאה עיצַאט

 ךיז ןעמ ןָאק ,טנַאירַאװ ןטצעל ריא טּפיוהרעד ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד טנעייל

 םענופ גנוריזילָאבמיס יד ךיז רַאפ טָאה ןעמ זַא ,קורדנייא םענופ ןעיײרפַאב טינ

 ןבעל ןשידִיי םענופ רָאנ טינ ,ללכב ןבערטש ןכעלשטנעמ ןוא ןבעל ןכעלשטנעמ

 סָאװ ,ןכַאז ןוא ןענָאזרעּפ לטעצ םעד ןופ ,סנטשרע ,סע ןעעז רימ .ןבערטש ןוא

 עשידִיי-טינ ךיוא ןייא ןסילש ייז :ליּפש ןקסעטָארג-שיגַארט םעניא לײטנָא ןעמענ

 ןטייוצ ןיא זדנוא סע טרעװ רערָאלק ךָאנ .ןטנעמעלע-סנבעל ןוא סרעיײטשרָאפ

 ןעמיטש יד וצ ןוא *טגָאלק לוש יד !טנייוו לוש יד; :ןעמיטש-ןטָאש יד וצ .טקַא

 רעד ,!דנַאל ַא טכוז; :סיוא טפור ייז ןופ רענייא סָאװ ,סרענדער יירד יד ןופ

 ןוא טנייו עמַאמ עטלַא יד, :רעטירד רעד ןוא *!םייס ַא טגנַאלרַאפ, :רעטייווצ

 ןעמיטש עשידִיי ערעיײז וצ -- "!טנעה יד סיוא רעדניק עריא ןץוצ טקערטש

 ,רעגייטש ַא .עשידִיי ןייק אקווד טינ ,ערעדנַא וצ ןעמוק

 :רעטעברַא רעטרעגנוהרַאפ

 / ףלירג עטלַא ,טמוטש'יואפ
 !ןליו רעזדנוא ןעשעג טעװ סע
 ױלעה רעיינ רעד טייג סע
 !טלעװ רעיא ףיוא ,טָאג רעייא ףיוא

 ףירעצעז עדנילב

 !ןטייו ןופ םיטש ןייז רעה ךיא

 :רעברַאג רענעגנַאהעג
 ןטײר םיא ךיא עז ךיוה רעד ןופ
 !ּפָאלַאג ןלופ ןיא

 :ןעברַאג רעטפעקעג

 !ּפָאק ןיימ ךייא טָאנ ,תמא
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 ךיז טרעהרעד סע ןעוו ןוא ,ןריולרַאפ ךיז טלקַאװ ,ּפָאק ןייז ּפָארַא טּפַאכ רע

 ,םורבעג קינרָאצ ַא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ ,רעטכעלעג ַא

 ;קידנרימַאלקעד ,רעטכיד רעשימייה קינַאג ןפיוא סױרַא טעּפמיא טימ טייג

 טמורבעג טינ ןוא !טכַאלעג טינ
 !טמוק רע ,שטנעמ רעיײינ רעד ,טייג רע
 ..ןצילב -- ןגיוא'ד ןיא ,ליומ ןיא -- רענוד
 ןצישַאב ןוא ןעמוק טעוװ רע
 ,טגעה ערעייא ןוא טנעה עדמערפ רַאפ

 ,טלמַאטש רעטכיד רעשימייה ןוא ,ןחדב טגערפ ?(ןצישַאב רע טעװ) סָאװ

 :לוש רעד ףיוא קידנזייוו

 !טגעו עקילייה יד ,רעיומ יד --

 ,הלואג רעשידַיי ןגעוו רָאנ ךיז טדער ָאד זַא ,רעדיוװ ךיז טכַאד סע ןוא

 טגָאז ןוא ,ןביולג ןופ טרוכישרַאפ זיא סָאװ ,ץעמע גנילצולּפ ךיז טזייוו טָא רעבָא

 :תואיבנ
 יי יי סיי 105 ידיו ==.סעעיטיא =.טטשטספ == טטסאטס טייפ == ביטול עטייה == טוט

 ,רעקַאעצ ןטייב ףיוא ךיא ליווװ ןזדלעפ
 ,ןעילג עקידנעמַאלפ ןענַאמ
 ןרעקַאלפ ןזיור ,ןלַארטש ןעיליל
 .לָאגירעדלעפ ןטסיוװ ןפיוא
 לָאט ןוא גרַאב ןרוכישרַאפ לעוו'כ
 ,גנַאלק-רעביוצ ןוא ךורעג טימ
 !גנַאזעג ןכעלטעג טימ
 ןכַאמ ךייא ךיא לעװ רעדנווו ,רעדנווו
 !םורד ,ןופצ ,ברעמ ,חרזימ ,רעה
 !םירבק ןענעפע ךיז ןלָאז
 !ןכַאװרעד עטיוט יד ןלָאז

 תיחת ףיוא ןעייטש (טקַא ןטירד ןיא) םיתמ יד -- ןעעשעג רעדנּוװ ןוא
 טינ ןבָאה ייז סָאװ ,ןבעל סָאד ןבעלרעד ןליוו ןוא ףיוא ןעייטש -- םיתמה

 טליּפש סע ןוא ,טצנַאטרעד טינ ןבָאה ייז סָאװ ,ץנַאט םעד ןצנַאטרעד ,טבעלרעד
 -- עידעגַארט רעקסעטָארג רעד ןופ ענעצס עטסקרַאטש יד זדנוא רַאפ ּפָא ךיז

 :רבַאקַאמ סנַאד רעד
 א טאטע קאעאאט ראטע או יעעאטא "אע"ה אטא יי "האי

 !ןןצנַאט ,ןצנַאט --

 !ןצנַאג ןיא ףיֹוא שטָאכ טמַאלפ --
 ןצירּפש ןגיוא עטיוט לָאז --
 ןצילב עקידרעייפ ,ןעקנופ
 !ןצנַאלג ןוא ןענייש

 עטיוט -- (גָאליּפע ןיא ןֹוא טקַא ןטרעפ ןיא רימ ןעעז) ןגיוא עטיוט דעכָא

 "טסנוק עצרַאוװש, סנחדב ,רעטכעלעג ףיוא וליפא --- ןטכייל טינ גנַאל ןענָאק ןגיוא

 סע רָאנ יו ,טכַאנ זיא סע ןמז לכ רָאנ ןצנַאט םיתמ ןכַאמ ןָאק יז .טינ טפלעה

 :ןעמיטש-טסגנַא ערעייז ןעמ טרעהרעד ,ןגָאט וצ ןָא טבייה

 ,טכייל ןרעטשנגרָאמ רעד ,ייוו

 !טכַאנ סיוא ,טכַאנ סיוא
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 טצנַאטעגע :לעפַאב סנחדב ןופ טקיטומרעד םיתמ יד ןרעוו עלייוו ַא ףיוא רָאנ
 -כַאמנָא רעייז ןוא קערש רעייז רעדיוו ייז ןריּפשרעד דלַאב *!טצנַאטעג .ןרעוװ לָאז
 ליּפש ןייז ןליּפש וצ רערעווש ןוא רערעווש ץלַא טרעוו ןחדב םעד ןוא ,טייקיט

 טרעטנומ סע יװ ,ןרעטנומ וצ ייז ףיוא טינ טרעה רע ...קזוח ןייז ןכַאמ וצ ןוא
 ;טָארקנַאב זיא יז זַא ,סייוו סָאװ ,טפַאשרעריפ עדעי םישדק ןאצ עריא ,הדע ריא

 יי א יי: יע ניי -.םססוטיא = טטיוססיג =-.סאניעטופ =--עמאטעאאפ ===סוקשיא 1000 טיט =

 ?טצנַאלפרַאפ קערש יד ךייא ןיא טָאה רע
 ?יױרגןגרָאמ רַאפ ריא טרעטיצ סָאװ
 ,ױט ןשירפ ןיא ּפעק יד טשַאװ
 ץנַאלג-ןגרָאמירפ ןיא ךייא טדָאב
 ץנַאט ןסיורג םעד ןיירַא טצנַאט ןוא
 וגָאט ןסיורג ןיא

 :זודב טרעפטנע ,"?גָאמ ןעמ; :םיא טגערפ תמ-לוש ַא זַא ןוא

 !ליוו ןוא ןעק ןעמ זַא
 !ןלעטש טשינ ןגַארפ ןייק

 ;ײז טצעה ןוא רע טצייר ,סעגַארּפ טרָאפ ןלעטש ייז זַא ןוא

 טיסא .טסואויואמ -- סאטיטתהמ סאו ----- ןסווהויפ = םסשהסאופ = םוטטעתימיק ----ססושעוק = ףסנוההואט == עאמואפאהו === ףסעלוסאפ == הת הסטשישס == שסוטסששס

 ,לָאטש יו טולב ריא טָאה ,רָאנ טליוו
 !לָאג ןענייז רענייב עלַא טינ
 !דלַאװעג טימ ןעמ טמענ ןבעל

 ניי --.סיריסאלייו ---.סאהסושאפ----.אתיוישססאפ ---.{טאאאויפ:----.הסוטשיאפ ------ טשוסייאפ ---סהתאניוא ----סיזואוות --.שסרוטסאלא = ססהישולטמ == סו הקתייפ ==סיזמעתטאל

 ןעמַאזוצ טלמַאז ןוא טגיוז
 ..טפַאז םעד ןזָארג עלַא ןופ
 ,ןעמַאלפ יד ןוז רעד ייב טמענ
 ,..טיור -- ןזיור ייב ,סייוו -- ןעיליל ייב

 .םיתמ יד (םַארג םוצ) ןרעפטנע -- ?!טיױט ךָאד ןענייז רימ;
 ןוא ."טיוטע טימ "טיור, ךיז טמַארג ןדִיי ייב רָאנ טינ זַא ,ןליפ רימ ןוא

 עשידִיי ַא רָאנ טינ ,ענײמעגלַא ןַא זיא *!?םיתמ ןבעל ;נַאל יו; :עגַארפ יד זַא
 טימ .,ענגַארפ יד ךיוא טָאה ןעניז ןשידִיי ַא רָאנ טינ ,ןלַאסרעוװינוא ןַא .עגַארפ
 :רעטרעװו -- עקידעבעל תמא -- ענייז סיוא ךיז ןזָאל סע רעכלעוו

 !טילב ךַאד ץרַאה ןיא סעּפע

 טיצ סעּפע ןוא ךָאד טביירט סעּפע
 !טלַאה ַא ןָאי

 ןליצ זיא וװ !קעוצ זיא ווו

 -- ,"ליּפש םוצ טינ רעהעג סָאד; :ועפטנע סרָאטקעל ףיוא טקוקעג טינ ןוא
 ןָא ,עמַארד ַא יו ,זיא קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ..ליּפש םוצ ָאי סע טרעהעג
 ַא זיא סע ,טײקיזָאלטכַאמ ןוא ןליוו ןופ ליּפש ַא זיא סע .קעווצ ַא ןָא ןוא ליצ ַא

 .ליּפש שיטַאמַארד ןייק טינ רעבָא ,שיטעָאּפ ףיט
 טינ טפַאשנעק יד ןוא חוכ רעד זיא טפַאשנעק עשירעטכיד ןייז ,חוכ סעצרּפ

 .טסייסע ןַא ןוא רעלייצרעד ַא ,טעָאּפ ַא ןופ רָאנ ,רעקיטַאמַארד ַא ןופ
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 סרעקיסַאלק ײרד ערעזדנוא ןשיוװצ טרַא סעצרּפ (בי

 "עטיל רעזדנוא ןופ טלעװ רעד ןיא עלָאר סעצרּפ ןופ לכה-ךס ןלופ ןייק

 "גנוקריוו ןייז .ןכַאמ טינ ךָאנ ןעמ ןָאק ןפַאש ןלערוטלוק-ןײמעגלַא ןוא ןשירַאר
 -- ,עשיטעניק ַא זיולב טינ ,עלעיצנעטָאּפ ַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ,זיא עיגרענע
 רעד ןיא ןקעלּפטנַא ךָאנ ךיז טעװ יז ןעמעוו ןיא ןוא סָאװ ןיא ,יוװ ,סייוו רעוו ןוא
 ענייז ןוא טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד ןייז סָאװ ,טרָא רעד זיא שרעדנַא ,טפנוקוצ
 םעד ןופ .ןבעל ןקיטסייג רעזדנוא ןיא ןעמונרַאפ ךָאנ ןבעל ןייז ייב ןבָאה קרעוו
 "וצסיוא סע ןפוא רעטסעב רעד ןוא ,דליב ןלופ ַא טציא ןיוש רימ ןבָאה טרָא

 ןצרּפ ןשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלנע יד ,טייז ןייא ןופ ,ןרימוס --- זיא ןלָאמ
 ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעיינ רעד ןופ סרעגייל-טנעמַאדנופ ייווצ עקירעביא יד ןוא
 טכַאמ סָאװ ,סָאד -- טייז רערעדנַא רעד ןֹופ ןוא ,ןעמכילע םולש ןוא ןעלעדנעמ

 : ,יײז ןופ שּרעדנַא םיא
 ןופ רענייק .סרעקיסַאלק רַאפ זדנוא ייב טנכעררַאפ ןענייז יירד עלַא (א

 ןשיטסיליטס-שירָאטסיה םעניא -- טסיציסַאלק ןייק טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא ייז
 רעדָא ןעלעדנעמ ןוא -- ןצרּפ ןשיווצ זיא טרּפ םעד ןיא .טרָאװ םעד ןופ ןעניז
 תעב סָאװ ,טימרעד ץרפ זיא שרעדנַא .דיישרעטנוא םוש ןייק ָאטינ ןעמכילע םולש
 טנָאקעג ךָאנ רשפא ןעמ טלָאװ ,ייז ןופ ןרעטלע םעד ייב ,סנטסקיצניװ --- ייז ייב
 -גנערטש יד ,רעגייטש ַא) ןטנעמעלע עשיטסיציסַאלק עקיצנייא עסיוועג ןכוזסיוא
 ענייז ןיא טימעג ןופ טײקנסַאלעג יד ,ליטס ןייז ןופ טײקטיהעגּפָא יד ןוא טייק
 -ךס ןכַאמ וצ ןוא ןקידכעלייקרַאפ וצ ץנעדנעט רעייז ןוא ןעגנופַאש עקידרעטעּפש
 ,םזיציסַאלק ןופ ךופיה רעד ץלַא ןצרּפ ייב זיא --- ,(ןעלכה

 "יל רעשידִיי רעד ןופ סרעגייל-טנעמַאדנופ יד וצ ייז ןרעהעג יירד עלַא (ב |
 "גײרַא ריא ןיא טייצ רעכיילג וצ ןבָאה עלַא ןוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רוטַארעט

 ייב ךיוא ןוא ןעלעדנעמ ייב רעבָא תעב .ןעגנורעדנע עלַאטנעמַאדנופ טכַארבעג
 ןצרּפ ייב זומ ,ןעיוב ןשירַארעטיל םעד ףיוא ּפָארט רעד טייטש ןעמכילע םולש

 -עג ךיז ןבָאה יז תעב .ןעיוברעביא ןופ טנעמָאמ רעד ךיוא ןרעװ טריטנעצקַא
 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ ןעלצרָאוװו יד רדסכ ןרענ וצ ןוא ןקיטסעפַאב וצ טסיילפ

 גנוילבפיוא רעכעלרעיירָאי רעד ןגעוו טמולחעג ןוא טכַארטעג רע טָאה ,רוטַאר

 עייג גנילירפ ןדעי ךיז ןופ ןצָארּפשסױרַא ןזָאל רעייז ןגעוו ,ןגייווצ עריא ןופ
 סרעגָאזנָא ןעוועג ייז ןענייז עלַא .טכורפ עיינ ןבעג רעמוז ןדיווטעי ןוא רעטעלכ
 טָאה ייז ןופ רעדעי ;טרָאװ ןשידַי םעד ןופ סקוװ םענופ סרערעלענשרַאפ ןוא
 ,ךיילג עלַא ייז ןענייז טרּפ םעד ןיא .טעּפמיא םעיינ ןבעגעגוצ סקּוװ םעד טָא
 טיג ,ללכב רוטַארעטיל רעשידַיי ןוא שידִיי ןופ סקּוװ םוצ עגונב רָאנ רעבָא

 םעד טָאה עלעדנעמ .סקּוװ םעד טָא ןופ גנוטכיר רעלעיצעּפס רעד וצ עגונב
 םולש ;ףיט רעד ןיא טּפיוהרעד ,טייצ ןייז ןיא ןסקַאװ ןפלַאהעג טרָאװ ןשידִיי
 רעקיכלימ רעד היבט יװ םענייז קרעװ ַאזַא ןיא שטָאכ ,טיירב רעד ןיא --- םכילע
 ץרּפ :עיסנעמיד ףיט רעד ףיוא ךיוא שינערעהוצנָא עקרַאטש ַא ָאד רעכיז זיא
 ןיא ךיוא שטָאכ ,ךיוה רעד ןיא ןסקַאװ ןפלָאהעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טָאה
 ריא ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז טנַאקעג ןעלעדנעמ ןגעוו טלָאװ ןעמ ביוא .ףיט רעד
 ןצרּפ ןגעוו טלָאװ ,ץרַאה ריא ןעוועג זיא רע זַא ,ןעמכילע םולש ןגעוו ןוא ,ּפָאק
 ןעלגילפ עריא זיא רע זַא ,(הצילמ םוש ןייק ןָא ןוא) ןגָאז וצ קיטכיר ןעוועג
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 -רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ןרָאװעג טרעּפכורּפַאב ייז ןענייז יירד עלַא (ג
 -כורפַאב ,רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי ,יז ייז ןבָאה עלַא :עיצידַארט רעדָא השורי
 ןבעגעג ריא טָאה רעדעי ןוא ריא ןופ ןעמונעג טָאה ייז ןופ רעדעי רעבָא .טרעּפ
 ,ךַארּפש ןייז ןיא שרוי סנעעטנעמ-סקלָאפ םעד ןעוועג זיא עלעדנעמ .שרעדנַא סעּפע
 -כַארּפש ייס טָאה םכילע םולש ,ןליפ ןוא ןעקנעד ןייז ןיא שרוי סמכח-דימלת םעד
 -סקלָאפ ןשירעפעש םענופ השורי יד ןעמונעגרעביא ךעלטלַאהניא ייס ,ךעל
 וצ יו ,ןעלעדנעמ וצ רעטנעענ ןעוועג טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא זיא ץרּפ ,ןשטנעמ
 טָאה רע ."ןדייז םעד ןופ ךיוא שרעדנַא ןעוועג רעבָא זיא רע :ןעמכילע םולש

 -רַאפ םעד ךרוד קלָאפ ןטסָארּפ םענופ .טמכח:דימלתרַאפ ךַארּפש סקלָאפ םעד

 ,געוו ןייז זיא סָאד -- עיצנעגילעטניא רעקיטייצטנייה רעד וצ םכח-דימלת ןקיטייצ
 קורדסיוא ןטַאװקעדַא ןַא ןוא ןטקעריד ַא טכוזעג שידַיי ןיא טָאה רע .ליצ ןייז
 -רַאפ ךיז טָאה עלעדנעמ תעב .ןליפ ןוא ןטכַארט םענרעדָאמ ,םענעגייא ןייז רַאפ
 יו רעמ ןוא .ץרּפ -- יװ ,ןפָא סױרַא ץרּפ זיא ,שטנעמ-סקלָאפ ַא רַאפ טלעטש

 -ײרַאב יז רע טָאה ,ןרָאװעג טרעכײרַאב עיצידַארט-קלָאפ רעשידִיי רעד ןופ זיא רע
 -- רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי -- ןבָאה םכילע םולש ייס ,עלעדנעמ ייס ,טרעכ

 םעד ןבעגעג זדנוא טָאה ץרּפ :ךשמה ןשירעפעש רעזדנוא ןופ לכה-ךס ַא טכַאמעג
 ןוא טכוזעג רע טָאה עיצידַארט רעשידִיי רעטלַא רעד ןיא ;(שמה םענופ ךשמה
 לָאמ ַא רעדיו רֶע טָאה הרותה םויס ןכָאנ ...סעיצידַארט עיינ ןופ ןלַאװק ןענופעג
 ןטלַאהַאב טָאה ךשמה סעצרּפ ."תישארב; :ּפָארט ןקיטכיר ןטימ ןגָאז ןביוהעגנָא
 טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה סמכילע םולש ןוא סעלעדנעמ תעב ,ןבייהנָא עיינ ךיז ןיא
 םענופ עירָאטַארָאבַאל יד זיא ןפַאש סעצרּפ .הרוש רעטשרעטנוא ןַא ןופ סעּפע
 ,טרָאװ ןשידִיי

 ןוא סרערעדליש ןענייז ,ןצרּפ ןסָאלשעגנייא ,סרעקיסַאלק עשידִיי עלַא (ד

 ַא יװ ,ןלארשי 'ר ןזיוװעג זדנוא ייז ןבָאה עלַא .ןבעל-ללכ םענופ ןגָאלָאכיסּפ

 -ללב טסייה סָאװ ,עירעטַאמ רעקיביײא רעד ןיא טבעוועגנייא זיא סָאװ ,למעדעפ
 זיא ,דיחי רעד ,למעדעפ סָאד ןוא ,סנ ַא ןעשעג זיא ןצרּפ ייב ...רעבָא .לארשי
 טכעה עכיילג ןגָארקעג טָאה לארשי 'ר .עירעטַאמ ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןרָאװעג

 ןקיצניא םעד ןעגניזַאב וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ .לארשי-לכ טימ
 ןשידיחי סדיחי םעד ןופ השעמ יד זדנוא ןלייצרעד וצ -- רעטשרע רעד ,ןשטנעמ
 -ןײמעגלַא םעד טכַארבעגנײרַא טָאה ץרּפ זַא ,ןגָאז וצ ךיוא טניימ סָאד .ןבעל
 -גָאש םעד זילב טינ ןוא -- רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא ךיא ןכעלשטנעמ

 ,ךיא ןקידהריתי:המשנ ,ןקידבוט-םוי םעד ךיוא -- ךיא ןכעלגעט

 ,"לקינייא; םעד ןוא *ןדייזפ םוצ ךוּפיהל זַא ,ןגָאז וצ ְךיֹוא טניימ סָאד (ה
 רעד -- רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג ץרּפ זיא ,ןטסילַאער ןעוועג ןענייז עדייב סָאװ
 טביילב םכילע םולש תעב .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רעקיטנַאמָאר רעטשרע

 ןגעו זדנוא טליײצרעד רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא שיטסילַאער ןוא קידהביבס
 טביהרעד רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןוא םיבוט-םימי ןוא םיתבש ערעזדנוא
 ץרּפ טקוק -- ,ןקיכלימ םעד היבט ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןױשרַאּפ ַא םענייז
 ןעוו וליפא ןעלגילפ םיא ייב טעז רע ןוא ןשטנעמ ןדעי ןיא קינייוװעניא ןיײרַא

 ,טייג ןוא טייטש רע יו םיא טלָאמ רע

 ,טקעיבָא ןסיורג ןייא ןוא טקנוּפ-גנַאגסיױוא ןייא טַאהעג ייז ןבָאה יירד עלַא (
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 ייז ןענייז ןדיישרַאפ יװ ..,רעבָא ,קלָאפ סָאד :טריריּפסניא דימת ייז טָאה סָאװ
 טָאה ןעמכילע םולש רַאפ וליפא ןוא ןעלעדנעמ רַאפ !קלָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ

 ןרָאװעג טריריּפסניא זיא ץרּפ .רָאװ ןייז ,ןבעל סקלָאפ םעד טּפיוהרעד טריטסיסקע
 םולש ,רָאװ ןפיוא ןעמולח ןייז ןופ ,עיזַאטנַאפ רעשירעפעש סקלָאפ םעד ןופ ךיוא
 ןופ ןייגוצקעוװַא טייוו וצ טינ טיהעג קראטש ךיז טָאה ,עלעדנעמ וליפא ןוא ,םכילע

 יו ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןוא ,ךַארּפשקלָאפ ַא יװ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד
 ןבייהוצפיוא אפוג ייז טימעג ,טרעקרַאפ ,ךיז טָאה ץרּפ ,רוטַארעטיל-סקלָאפ ַא
 .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ַא ןוא ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ זיב

 ."רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, :ןבעגעגוצ רֶע טָאה ,"קלָאפ, טגָאזעג ןבָאה ייז תעב

 -לעזעג זיולב טינ ,עשירעלטסניק-שירַארעטיל ןפַאשעג ייז ןבָאה עלַא (

 טדײשעגּפָא עלַא ךיז ייז ןבָאה טימרעד ןוא -- ןטרעװ ,עשירעיצרעד-ךעלטפַאש

 סרעיוב יד ןרָאװעג ייז ןענייז טימרעד ,סרעביירש-הלכשה עקידרעירפ יד ןופ

 םעד תעב רעבָא .רוטַארעטיל רעשידַי רעד ןופ (סרעיוברעביא יד ךיוא ןוא)

 טעמכ עלַא ןענייז ןטלַאטשעג עשירעלטסניק "סלקינייא; םעד וליפא ןוא "סנדייז;

 -- הביבס רעשירָאטסיה-לַאיצַאס רעטמיטשַאב ץנַאג ַא ןופ ןטקודָארּפ ןעוועג

 ןרעטסומ ןבעגעג זדנוא ץרּפ טָאה --- הביבס רעד טָא ןופ ןלָאבמיס ןוא ןטקודָארּפ

 -עגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג ,טיײקיטרַאנגיא רעלעודיווידניא-ןייר ַא ןופ

 ,ןסקַאװעגרעביא יז ןוא -- טפַאשלעזעג רעסיוועג ַא ןופ ןסקַאוו

 טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנואוטפיוא עסיורג יד ןופ ענייא זיא סָאד (ח

 סָאװ ,ַאזַא ןופ --- ,רוטַארעטיל רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ םעד רַאפ

 ןיולב טינ ;דיחי ןופ ךיוא רָאנ ,וויטקעלָאק ןופ זיולב טינ רוטַארעטיל יד זיא

 -עגרעסיוא ןופ ךיוא רָאנ ,ןבעל רעגייטש ןכעלגעט-נגָאט ןוא ןכעלטנייוועג םענופ

 סָאװ ,סנבעל עכיוה ןוא עפיט יד ןופ -- סנבעל עקידבוט-םוי-תבש ,עכעלטנייוו

 ,ייז טימ ןרעכײרַאב וצ זדנוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ

 -עג ןצרּפ טָאה סָאװ ,ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד טפַאשנגיײא ןַא ךָאנ ןוא (ט
 ןשידִיי ןופ עיצידַארט רעד יירט :רוטַארעטיל עשידִיי יד ןריזינרעדָאמ ןפלָאה
 -ייא רענועדָאמ רעד ןופ עיצולָאװע יד טגלָאפעגכָאנ קיטייצכיילג רע טָאה ,קלָאפ
 ןוא עלעדנעמ תענ .ללכב קנַאדעג םענרעדָאמ םעד ןוא רוטַארעטיל רעשיעּפָאר

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג לערוטלוק ןענייז םכילע םולש
 ןטס20 ביהנָא ןוא ןט19 ףוס ןופ רוטלוק יד ךיוא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא ץרּפ טָאה
 ,טרעדנוהרָאז

 -סקלָאפ םענופ לַאװק ןכעלּפעשסיואמוא םענופ טּפעשעג ייז ןבָאה יירד עלַא (י

 סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ -- ,ךעלטרעווכיילג ןוא ךעלטרעוו ענייז ןופ ,םָאידיא

 סָאד זיא "לקינייא  ןייז ייב ייס ,ןעלעדנעמ ייב ייס רעבָא .רָאלקלָאפ טסייה

 תורצוא יד ןעלמַאזפיוא סָאד ןוא ןושל סקלָאפ םעד ןריצודָארּפער עשירעפעש

 סע זיא טפָא) ןײלַא ךיז רַאפ ליצ ַא יו ױזַא ןעוועג טרָאװ סקלָאפ םעד ןופ

 רעכעלטנגייא רעד וצ עמעט-בָאגוצ ַא ,עמעט עלעלַארַאּפ ןימ ַא ייז ייב ןעוועג

 רַאפ לטימ ַא -- לטימ ַא זיולב ןעוועג סע זיא ןצרּפ ייב ;(קרעוװ רעייז ןופ עמעט

 דישרעטנוא רעקיצניא רעד טינ זיא סָאד ןוא ,ןליצ-קורדסיוא ענעגייא ענייו

 -רעד ןוא עלעדנעמ .ןדיישרעטנוא ךָאנ ָאד ןענייז סע .טרּפ םעד ןוא ייז ןשיווצ
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 ,תמא ;זיא רע יוװ ױזַא ןעמונעג ןושל סקלָאפ רעזדנוא ןבָאה םכילע םולש טּפיױה

 טָאה ץרּפ .ןרעדנע וצ םיא ךיז טיהעג רעבָא ,טקיניירעג ,טרעטיילעג םיא ןבָאה ייז
 עריא עלַא טימ םענייאניא טצונעג יז טָאה רע ,ךַארּפש עשידִיי יד טרעדנעעג
 טּפיוהרעד) יז טָאה רע ,שימַאניד ןעמונעג יז טָאה רע .ןטייקכעלגעמ ענעטלַאהַאב
 .שידִיי ,ןשיצרּפ ,םענעגייא ןייז ןופ לַאירעטַאמ רַאפ טכַאמעג (ןעייסע ענייז ןיא
 -עּפמיא ןקַיורמוא ,םענרעדָאמ ןייז ןופ טנעמורטסניא ןרַאפ טכַאמעג יז טָאה רע
 זַא ,טכַאמעג ,טריזינרעדָאמ אפוג יז רע טָאה טימרעד .ןליפ ןוא ןעקנעד ןקיט
 -טנַא רעמ ךיוא אליממ ןוא ךעלרעדנערַאפ רעמ ,ךעלגעוװוַאב רעמ ןייז לָאז יז
 ַא ףיוא טבירש ןעמ יו ,שידִיי ןבירשעג טָאה "עדייז רעד ...קָלעפ-גנולקיוו
 -ביירש ַא ףיוא טביירש ןעמ יו -- ץרּפ .רעדעפ רענעזדנעג ַא טימ טעמרַאּפ
 ,(*שיפַארגָאנעטס -- (ןעייסע ענייז ןיא) טפָא ןוא ןישַאמ

 ןופ רעבָא .טייקשידִיי ןופ טפול יד טשרעה ןפַאש סנעמעלַא רעייז ןיא (אי
 -עגנייא ,רעטלעטשעגנייא רעד ןופ --- ןעלעדנעמ ייב ?טייקשידִיי ןימ ַא רַאפ סָאװ
 ןטלַא םענופ טייקשידַיי ,רעשיליכשמ לסיב שּפיה ַא ןיוש שטָאכ ,רעטעוועדנופ

 -טינ ןוא ןקיורמוא םענופ -- ןעמכילע םולש ייב :קסנאצבאק ןקידתורוד-רוד

 לטעטש ןשיװוצ ,ץעּפוהעי ןוא (עקוועלירתכ) קסנאצבאק ןשיוװצ געװרעדנַאװ ןרעכיז
 ענייז ןיא וליפא ,טָאטש-סיורג רעקיטלעווטנייה רעד ןופ -- ןצרּפ ייב :טָאטש ןוא
 / רעד ,םעטָא רעד ךיז טליפ --- ץניװָארּפ רעד רעביא עזייר רעד ןופ רעדליב
 רעקיטלעװטנייה רעצנַאג רעד ןוא ,ויטקעּפסרעּפ יד ,טייקשירפ יד ,טעּפמיא
 -רע רעד ןוא רעקיטנַאמָאר רעטשרע רעד .ןשטנעמ ןשיטסינַאברוא םענופ גנַאגוצ
 רעטשרע רעד ךיוא ץרּפ זיא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טסינרעדָאמ רעטש
 יװ ךַאז ַאזַא טלעװ רעד ןיא טריטסיסקע ךָאנ טָאה סע ןעוו -- ,?רעעּפָאריײא;
 | ,עּפָארײא

 ןעוו ,טייצ יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיז טליפ קרעװ סנעמעלַא רעייז ןיא (בי
 טמיטשַאב ןענייז יז רעכלעוו רַאפ ,טייצ יד ךיוא יװ ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז
 ןיא ךיז רימ ןליפ ,טציא םיא ןענעייל רימ ןעוו ,ןעלעדנעמ ייב --- ךָאד ,ןרָאװעג
 ןטלָאװ ,טפַאשרעלטסניק עסיורג ןייז טינ ןעוו ןוא ,ןטײהנעגנַאגרַאפ ןופ טלעוװ ַא
 ןגָאז ןעמ ןָאק ענעגייא סָאד .רבע םוצ טרעהעג גנַאל ןיוש אפוג קרעוװ ענייז
 טלעוו עצנַאג ןַײז טלָאװ ,רָאמוח רעטשטנעבעג ןייז טינ ןעוו .ןעמכילע םולש ןגעוו

 טָאה ןיילַא רע רעכלעוו ןיא ,עכָאּפע רעד ןופ ,עכָאּפע ןייא ןופ טלעוו יד ןעוועג
 יד ןלַאפעג זיא רעדליב-טײהנעגנַאגרַאפ ענייז ףיוא ,ץױּפ זיא שרעדנַא ,טבעלעג
 .תולג-טייצ ןופ ןטלַאטשעג ענייז טזיילעגסיוא טָאה רע .טפנוקוצ רעד ןופ ןייש

 ןוא טכוזעג טָאה רע ,עכָאּפע רעד ןופ ןטייק יד ייז ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה רע

 טָאה רע יוװ יֹזַא ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא קיביא זיא סע סָאװ ,ןענופעג
 ,םערָאפ רעשידִיי ןופ ןיימ ןלַאסרעװינוא םעד ןענופעג ןוא טכוזעג

 ךיז ץעז ךיא רעדייא, :טגָאזעג ןבָאה םיא ץרּפ לָאז ינודקומ .א 'רד טול (*
 ןיא טריפעגנירַא רעװ ךיא ןוא -- עלעדנעמ ךעלטייז עכעלטע ךירוד ךיא ןעייל ,ןביירש
 ןוא ןייא ּפַאז ךיא רעבָא ,ךָאנ טינ ךַאמ ךיא .ןושל ןשידיי ןופ ןשינעטכידעג עמַאס יד
 ןימ ףיױא עפש עקיזָאד יד סיוא ץונ ךיא .שידיי ןייז ןופ עפש רעד טימ ןָא ךיז קיטעז
 .(41 'ז ,1949 ,קרָאירינ ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ .ל7 .י) ?רעגייטש
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 סע זיא םכילע םולש וליפא ;ךעלטפַאשלעזעג ןעוװעג עלַא ןענייז ייז (גי
 םעד ןוא "סנדייז; םעד טיול רעבָא .ךיילג עלַא ייז ןענייז טרּפ םעד ןיא .ןעוועג

 -שידִיי םעד ןופ עטכישעג יד ןביירש טנָאקעג רימ ןטלָאװ קרעוו ?סלקינייא,

 טייקכעלטפַאשלעזעג עשידִיי יד רימ ןענָאק -- ןצרּפ טיול .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 "טייצ יו רעמ ןענייז ןעיידיא עכעלטפַאשלעזעג:שידִיי סעצרּפ .ןריפ רעטייוו

 ןפרַאד ןלעװ תורוד עקידנעמוק יד ןוא רימ סָאװ ,ךעלדנרעק ןענייז ייז .ןעיידיא

 ,טכורפ ןבעג ,ןעילבפיוא ,ןצָארּפשסױרַא ןלָאז ייז זַא ,ןעייז

 לופ ןענייז קרעוװ ,סעצרּפ ןוא סעלעדנעמ טּפיוהרעד ,סנעמעלַא ערעייז (די

 טּפױהרעד ןוא ןעלעדנעמ ייב ..רעבָא ,ןטלַאטשעג טימ ייס ,ןעיידיא טימ ייס

 ,טרעקרַאפ ,ןענייז ןצרּפ ייב .ןטלַאטשעג -- ןעיידיא יד ןענייז ןעמכילע םולש ייב

 ענעגייא ןייז קידנצונ .ןעיידיא עטרעּפרעקרַאפ-שיריל ,ןעיידיא -- ןטלַאטשעג יד

 ןענייז ייז ןעוװ ,סרעלטסניק ןענייז ייז תעב זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עיגָאלָאנימרעט

 ןייז ןיא וליפא סע זיא רע ןוא -- רעטכיד ַא רע זיא ,ןטסיצילבוּפ ןייק טינ

 ,קיטסיצילבוּפ

 טליפ סרעלעטשטפירש עסיורג יירד ערעזדנוא עלַא ןופ קרעוו יד ןיא (וט

 -עוועג ןיא טנגעג רענעי רעדָא רעד ןופ טפול עקיטסייג ןוא עכעלכַארּפש יד ךיז

 ,עטיל ענעקורט טשרמולכ ,עקידתוחקּפ יד סע זיא ןעלעדנעמ ייב .דנַאלסור םענעז

 -ידיסח-שַייבר יד -- ןצרּפ ייב ,עניַארקוא עקידנעגניז יד -- ןעמכילע םולש יינ

 ,ןליוּפ ,עטריטלַאזקע ןוא עלַאטנעמיטנעס ,עש

 םעד קרעוו ענייז ןיא ןרינימָאד טזָאל סרעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ רעדעי (ט
 "ַאב ןייא ןופ לעטשנייא ןצנַאג םעד ןוא טנעמַארעּפמעט םעד ,דנַאטשוצ-טימעג
 "ערק ךיוא רעבָא ,טייקטצענערגַאב טגיל םעד ןיא .רעטלע ןכעלשטנעמ ןטמיטש
 רעזדנוא ןיא ןבָאה עלַא ייז רימ ןפרַאד רַאפרעד ןוא טיײקיטרַאנגיא עוויטַא
 סנשטנעמ םעד יו ױזַא ,ןפַאש ןופ ןגעוו ןוא ןלַאװק ענעדיײשרַאפ יוװ ,רוטַארעטיל
 ןעלעדנעמ .רעטלע ןפייר יא ,טנגוי ןוא טייהדניק יא ןייז ללוכ ךיז ןיא זומ ןבעל
 ;טײקטלַא רענעסַאלעג ןוא רעטינעג ,רעגולק ןופ רעטסומ ַא יװ ,ןבָאה רימ ןפרַאד
 םָארטש ןקידנליּפש ךיז ןוז רעד ףיוא ,ןקיטכיל םעד יו -- ןעמכילש םולש

 יו -- ןצרּפ .רעטכעלעג ןקיכליה ןוא לכיימש ןופ --- טייקשידניק רעגולק ןופ

 ,טפַאשקנעב ,ורמוא ןופ לַאװק םעד יו ,טייקכעלטנגי רעקיבייא ןופ לַאװק םעד

 ,טפנוקוצ רעד רַאפ עפש ןוא גנונעפָאה ,שינעכוז

 -נעמ תעב ..רעבָא .זדנוא ףיוא ןקריוו ןוא טקריוװעג ןבָאה יירד עלַא (זי

 זיא ,סרענעייל עשידִיי ףיוא טקריוװעג טּפיוהרעד ןבָאה םכילע םולש ןוא עלעד

 ןבעל םעניא ךיוא חוכ רעקידנריריּפסניא ןוא רעקידנרילומיטס ַא ןעוועג ץרּפ

 ;ףוס םוצ ןוא ,רעביירש ןשידַיי ןופ

 טינ ,טייקכעלנעזרעּפ רעשימַאניד ןייז טימ ךיוא טקריוװעג טָאה ץרּפ (חי
 ,רָאנ טינ זיא ץרּפ .קרעװ ענייז טימ ,עלעדנעמ וליפא ןוא םכילע םולש יוװ ,רָאנ
 רעקיצנייא-ןוא-ןייא רעזדנוא יו ןוא רעקיריטַאס רעסיורג רעטשרע רעזדנוא יו
 -- ןָאפ יד ךיוא זיא ץרּפ :טרָאװ ןשידִיי ןופ ייבעג ןוא טנעמַאדנופ --- טסירָאמוה

 ..טקעוו ןוא טפור ןוא ןינב ןרעביא טרעטַאלפ סָאװ ,ןָאפ יד
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 -נסיורד םענופ ,טלעװ רעסיורג רעד וצ לטעטש םעניילק םענופ טפור רע

 ןתמא ערַאטנעמעלע ןופ ,ןעיידיא וצ ןטקַאפ ןופ ,המשנ רעד וצ רעגייטשנבעל ןקיד

 -נעמ עניילק ןופ ,ןדִיי עקידבוט-םוי-תבש וצ סגייווש עצנָאב יד ןופ ,ןעמעלבָארּפ וצ

 ןשטנעמ וצ -- ,תוריבע עניילק ןוא תווצמ עניילק ,זוגשה עניילק טימ ךעלעשט

 רע .(תונורכיז עניימ) "ןבעל םייב יװ ,סנטָאש עקידלקַאװ-טינ ,עקרַאטש ,עצנַאג,

 עשיערבעה יד ןוא שיערבעה ,רוטַארעטיל עשידִיי יד ןוא שידִיי ןלָאז רימ זַא ,ליוו

 ףןענייז ייז יו ױזַא טינ -- ןעמונעג ייז טָאה רע יװ ױזַא ,ןעמענ רוטַארעטיל

 רעד ןלעטשנגעקטנַא ,רע יו ױזַא ,ןלָאז רימ זַא ,ליוו רע ,ןייז ןפרַאד ייז יו רָאנ

 .לַאעדיא ןַא ןופ טכיל סָאד טייקכעלקריוו רעיורג
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 טייקכעלנעורעּפ עקידנריפ

 טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס (א

 לייט ןטסערג םעד טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג טָאה ץרּפ ןעוו ,ןרָאי יד ןיא
 --- ,1915---1900 ןרָאי יד ןיא ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח ענייז ןופ
 עטסכעה יד טכיירגרעד רע טָאה ןבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל םעד טָא ןיא
 הגרדמ עטסכעה יד -- העּפשה רעכעלנעזרעּפ ןוא רעשירַארעטיל ןייז ןופ הגרדמ
 ,טכיירגרעד זיא סע ןעװ ללכב טָאה שידִיי ןיא רעביירש ַא סָאװ ,גנוקריוו ןופ
 -ַארעטיל-שידִיי רעד ןיא עלָאר עקידנריפ ןייז זיא הפוקת רעד טָא ןופ ךשמ ןיא
 ןבױהעגנָא רעבָא .ןסקָאװעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,טלעװ רעשיר
  טָאה ריא וצ ןטיירג ךיז ןעמונעג .רעירּפ ךס ַא רע טָאה עלָאר יד סָא ןליּפש
 ךָאנ ךיילג רעכיז ןוא -- טריטויבעד טָאה רע רעדייא רעֶירּפ ךָאנ רשפא רע
 ןעזסיוא ןעק סָאד .רוטַארעטיל-שידִיי רעד ןיא טריטויבעד טָאה רע יו םעד
 םולש טימ ץנעדנַאּפסערָאק (רעשיערבעה) ןייז ןיא רעבָא ,לַאסקָאדַארַאּפ ןייז וצ
 -סױרַא םוצ ווירב ןטשרע ןייז ןיא ןיוש .ךעלרעּפמײשַאב סע רימ ןעעז ןעמכילע
 רָאי ןיא -- ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידַיי רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעבעג
 ,רימ ןסייו טציא סָאװ ,ןטקנוּפ ייווצ ףיוא ןזיװעגנָא ןיילַא ץרּפ טָאה --- ,8
 ערעדנַא עלַא ןופ טלײטעגּפָא ןוא טלייטעגסיוא טלָאמעד ןיוש םיא ןבָאה ייז זַא
 עקַאט םיא ייז ןבָאה רעטעּפש סָאװ ,ןכַאז ייווצ ןענייז סָאד .סרעביירש עשידִיי
 ךיוא ןוא שיט ןשירַארעטיל-שידִיי םייב ןָאנבױא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ןפלָאהעג
 ,"שיט ַא ןעװַארּפ, -- ןעניז ןסיוועג ַא ןיא --

 וירב םעניא ןרעלקרעד ןייז ,סנטשרע ?ןכַאז ייוצ ַא רַאפ סע ןענייז סָאװ
 ףיוא ןבירשעג טלָאװ רע יוװ ,ױזַא שידִיי טביירש רע זַא ,ןעמכילע םולש וצ
 טָא ןוא) ןופרעד םיא ייב ךיז טמענ סָאד זַא ןוא ךַארּפש רערעדנַא רעדיוװטעי
 ןייז רַאפ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ טבכיירש רע סָאװ ,(טקנוּפ רעטייווצ רעד זיא סָאד
 ץוחַא ,טלָאמעד ןיוש טָאה רע .םלוע םוצ ּפָארַא טינ ךיז טזָאל רע -- ןכיילג
 ןפלעה וצ עבַאגפיוא יד טייטש רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ זַא ,טסווועג ,םעד
 -רַאפ ייז ןפלעה וצ ,ןעניוו טינ ןלָאז ייז וװ ,ןדיי עלַא ךיז ןשיװצ ןדניברַאפ
 יד ןוא שידִיי זַא ןעמונַאב ןיוש טלָאמעד טָאה רע .(*ערעדנַא יד ענייא ןייטש

 ("שידיי ןיא טויבעד,) 7 לטיּפַאק רעירפ עז (*
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 ףיױא ,הגרדמ רעד ףיוא ןביילב טרָאטעג טינ ןבָאה שידִיי ףיוא רוטַארעטיל

 -- רעכעה ןוא רעכעה ןגייטש טזומעג ןבָאה ייז ,ןענופעג ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו

 עקַאט זיא 1889--1888 ןרָאי יד ןופ ןעמכילע םולש וצ ווירב ענייז ןיא ןוא

 סע ןבָאה רימ יװ -- ,םַארגָארּפ עשירַארעטיל ןוא עכעלכַארּפש עצנַאג ַא ָאד

 ןייר ַא יו רעמ ןעוועג ,ןסייוו רימ יװ ,זיא סָאד ,לטיּפַאק ןקידרעִירפ ןיא ןעזעג

 טכעלקריוװרַאפ ,רעקינייװ רעדָא רעמ ,ןילַא יז טָאה רע ;םַארגָארּפ עשיטערָאעט

 ,טריזילַאער ןבָאה טינ וליפא יז לָאז רע ןעוו ןוא .ןפָאש ןשירַארעטיל ןייז ןיא

 וצ גנַאגוצ ןייז ןופ טייקיניזטסּוװַאב יד ןזייו ריא טימ קיטכיוו ןעוועג יז טלָאװ

 לָאמ עלַא זיא טיײיקטסּוװַאבליצ עשיטַאמַארגָארּפ .תוחילש רעשירַארעטיל ןייז

 .טייקנעלנעזרעּפ עקידנריפ ַא ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןכירטש יד ןופ רענייא

 ץרּפ טָאה ןבעל ןשירַארעטיל-שידיי ןכעלטנפע ןייז ןופ בייהנָא עמַאס ןיא

 ַא זױלב טינ ,עלערוטלוק ןײמעגלַא ןַא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא טַאהעג

 | ,םַארגָארּפ ,עשירָארעטיל ַא ןוא עכעלכַארּפש
 -ָאילביב רעשידִַי רעד ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ יז ןופ ןעמ טעז סָאד

 ןגעוו ןוא גנודליב ןסעברַא ערעסערג ייווצ טענעגייא ענייז ןופ טּפיוהרעד ,קעט

 ןעוועג זיא סָאד ןוא -- טלָאמעד ןיוש רע טָאה טסיזמוא טינ ,עטכישעג רעשידִיי

 -רַאפ --- ,עשרַאװ ןיא בשות ַא ןרָאװעג סָאװ רָאנ זיא רע ןעוו ,ןרָאי רע90 ביײהנָא

 -ַארעטיל םעניא רָאנ טינ ,ןכעלטפַאשלעזעג שידִיי םעניא טרָא ןבושח ַא ןעמונ

 -ידַיי רעװעשרַאװ רעד ןופ ךעלזיירק ןוא ןזיירק עקידנויפ יד ןיא .ןבעל ,ןשיר

 -ַאב טנָאקעג ,טלייצרעד ןיוועל ןושרג 'רד יו ,ןעמ טָאה עיצנעגילעטניא רעש

 ןֶָא ךיז טבייה ןעמ זַא ,ןוא עקימורַא יד ןופ סיוא ךיז טלייט ץרּפ זַא ,ןקרעמ

 ,דיירפ ,מ גָאלָארקענ ןייז ןיא טלייצרעד ענעגייא סָאד .טרָאװ ןייז וצ ןרעהוצוצ

 טביירש "הרורב הפש; רעװעשרַאו ןיא טירטסױרַא ןַא סעצרּפ קידנענָאמרעד

 רעד טָא זַא ,ןליפ ייז ,טגָאז רע סָאװ ,ץלַא ּפָאק טימ ןױעה סרערעהוצ יד; :רע

 רעד ןיא ױזַא םתס טינ טדער רע זַא ,שינערעקרעביא ןַא סעּפע טכַאמ '!רעיינ'

 רַאפ ,עקַאט תמא ."סיינ ךיז טימ טגנערב ןוא -- רעיינ ַא זיא רע ,ןיירַא טלעוו

 ךָאנ ןעוועג ץרּפ ןעמָאנ רעד זיא ,טלייצרעד ןירָאג .ב יו ,עסַאמ רעסיורג רעד

 -עגנָא קילעפוצ ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידִיי יד ןוא ,דמערפ ןצנַאג ןיא

 זיא רעוו :טגערפעג גנורעדנוװַאב סיורג טימ טָאה ,קרעװ ענייז ףיוא ןסיוטש

 -יבלעז רעד טגָאז ,םיא םורַא ןעוועג זיא סָאװ ,זיירק רע;נע רעד, רעבָא * י?ץרּפ

 -עגנָא ןיוש טלָאמעד טָאה ץרּפ ,(*"ןגָארטעג טנעה יד ףיוא םיא טָאה ,ןירָאג רעק

 ,טנגוי רעשידִי-שילױוּפ רעד ףיוא גנוקריוו עכעלנעזרעּפ ַא ןבָאה וצ ןביוה

 סרענעייל יד טָאה רע ..העּפשה עשירַארעטיל ןייז ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ

 םוצ קירוצ טמוק; ..."ןעקנעד םוצ לָאירעטַאמ ,, ױזַא םתס טינ ,ןוויטקעריד ןבעגעג

 ,טנגוי רעשידִיי רעטריזינָאלָאּפ רעד וצ ףור ַא טימ טדנעװעג ךיז רע טָאה ,קלָאּפ

 טינ טפיול רָאנ ,םיא טריפ !טכַאנייב שא דומע ןייז ,גָאטיײב ןנע דומע ןייז טייז

 ןילַא ךיז טניימעג טָאה רע .(?גנודליב ,,) "!רבדימ ןיא טינ םיא טזָאל ןוא סיורָאפ

 סָאד ןריפ וצ גנָארד ַא טליפעג ןיײלַא ךיז ןיא טָאה רע .,ערעדנַא רָאנ טינ ,ךיוא

 -יירש רעשידִיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רבדימ ןופ ןריפוצסיורַא סע ,קלָאפ

 "מיא ןשירעריפ םעד טָא ךיז ןיא טליפעג טָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רעב

 .548 '/ ,1915 ,ינוי ,טפנוקוצ (*
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 רעשידַי ןייז טימ) םכילע םולש .גנַאגסױא ןַא םיא רַאפ טכוזעג ןוא -- טעּפ
 -ועמ וליפא רעדָא (דניירפ-זיוה ןייז טימ) רָאטקעּפס רעדָא (קעטָאילביב-סקלָאפ
 -סקלָאפ ןכלעוו ןופ ,גייט םעד ןופ ןטָאנקעג ןעוועג טינ זיא םירפס רכומ עלעד
 םענופ טינ ביוא ,סעּפע טַאהעג ךיז ןיא טָאה ץרּפ ,ןטָאנקעגסױא ןרעוװ סרעריפ
 ליפעג ַא סעּפע ;טריויעג ןצרּפ ןיא טָאה סעּפע .ןווייה ןייז ןופ זיא ,גייט טסרעריפ
 ןציז טזָאלעג טינ ,ןעור טזָאלעג טיג םיא טָאה תוירחא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ
 ץעליטש סָאד, סָאװ ,ןָאטעג יײװ קרַאטש םיא טָאה סע .טנעה עטגײלרַאפ טימ
 -- ,טלמישרַאפ-ןירג לסיב ַא ןביוא ןופ ,טסילפ (ןבעל ןקימורַא םענופ) לרעסַאװ
 ןטנוא, --- ןענָאזעניד וצ ווירב עטשרע ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג טָאה רע יו
 םיוק ,שטשיפ ַא טרעה ןעמ ,למערעוו ַא ןייא לטכעה קידעבעל ַא לָאמ ַא טננילש
 ,טינ טנַאמרעד רענייק ,טינ טנָאמ רענייק, .."ליטש רעטייוו ןוא -- שטשיּפ ַא
 ץלַא ,רעטייוו סָאװ .ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ סע טָאה רע .(=."טינ טיירש רענייק
 ךיז רע טָאה רעקיצניװ ץלַא ןוא -- ,ןייז לבוס טנָאקעג סע רע טָאה רעקיצניוװ
 ךיז ןעגנַאגעג םיא וצ ןײלַא רע זיא רעטּפָא ץלַא ,קלָאפ םוצ ןפור טימ טנגונַאב
 ..תוחוכ עשירעפַאש ענעגרָאברַאפ ענייז וצ ןוא -- ,םיא וצ טנעענרעד

 -ַאמ לקעּפ ַא ,קעטַאילביב עשידִיי יד סױרַא טיג רע ןעוו ,רע טמוקַאב טָא
 םוצ טינ ,יור ךָאנ ןענייז ןכַאז יד .ווָאנעדיױק ןיא לרוחב ןגנוי ַא ןופ ןטּפירקסונ
 סָאד -- ,לרוחב םעד רע טרעפטנע ,טנַאלַאט ייז ןיא טליפרעד ץרּפ רעבָא ,ןקורד
 ץנייז טריזילַאנַא טָאה רע ּוװ ,ווירב ןסיורג ַא טימ, -- ,ןעזייר םהרבא ןעוועג זיא
 ענייז ןופ ןטייז עכַאװש יד ...ןזיװַאב טסנרע סיורג טימ גנולייצרעד יד ןוא רעדיל
 ,(**"סעּפע ךָאנ ןקיש וצ ןוא ןביירש וצ ןטָארעג; ןוא --- ?ןעגנופַאש

 טביירש ,ןעוועג ןיב ךיא, ,ןשאוהי רע טקעדטנַא ןענעזייר רַאפ ךָאנ רעירפ
 ןופ טּפָאכעג טָאה רע סָאװ ,תולעּפתה יד קנעדעג ךיא .עביל עטשרע סעצרּפ ,רע
 -ָאילביב עשידִיי דנַאב ןטשרע ןיא טכעלטנפערַאפ) * 'תבשה םויל ריש רומזמ' ןיימ
 -לצז םעד ןיא שאוהי טגָאז ,רעלעטשטפירש ערעזדנוא ןופ רעגייק , ,(1891 ,קעט
 עגנוי ןופ רערעטסײגַאב ןוא ררועמ ַאזַא ןעוועג טינ זיא ,תונורכיז לטיּפַאק ןקיב
 ,(=**"רָש יװ ,ןטנַאלַאט עקידנצָארּפשפיױוא

 -בוט-םוי יד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש
 -וגעלעג ערעטפָא ךָאנ טַאהעג רע טָאה ,"ןבַאגסיוא-ץרּפ, עױעדנַא ןוא ךעלטעלב
 ללכב ןטנַאלַאט עגנוי טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ רעדָא ךיז ןענעגעגַאב וצ ןטייה
 -גטנעדוטס ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשירעפמעק רעד ןופ דרַאגנַאװַא םעד טימ ןוא
 ,רעלַאיצַאס רעד ןיא טריסערעטניארַאפ לָאמ ַא רעדיו טרעװ רע .טרפב טפַאש
 ףמַאק רעלַאיצָאס .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא (ןרָאי רע80 יד ןיא יוו) רָאנ םינ
 רע ,ןיזטסּוװַאב-ןײלַא רעלַאנָאיצַאנ יװ ,קיטכיו ױזַא טקנוּפ םיא רַאפ טרעוו
 ןבעגוצסױרַא ןָא טבייה סָאװ ,קלָאפ ןשידִיי ןופ לייט םעד טימ ךיז טדניברַאפ
 רע -- ףמַאק-גנוײרפַאב (ןשיטילָאּפ ןוא) ןלַאיצָאס םענופ סרעגערט יד ךיז ןופ
 -שמוקעגפיוא טלָאמעד -- יד טימ ןוא סרעטעברַא עשידִיי טימ ךיז טדניברַאפ
 ןפוא םעיינ רעייז ןופ טסולפניײאַאב טרעוו רע .סרעפמעק-טייהיירפ עשידִיי -- ענ

 ,46 'ז ,עבַאגסױא רענליוו ,סעדער ןא וירב (*

 .35 'ז ,1 'ב ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע ,ןעזייר םהרבא (**
 ,50--49 רעמֹונ ,1925 ,רעטעלב עשירַארעטיל (***
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 עלַאיצָאס ענייז טימ טּפיוהרעד --- ,ייז ףיוא רע טקריוװ רעמ ךָאנ ;ןליפ ןוא ןעקנעד
 ,עשיטעָאּפ ,עשירעלייצרעד -- עקיניזפרַאש ןוא עפרַאש ןענייז סָאד ,סעריטַאס
 -ּפָא זיא סָאװ ,ץלַא ןגעק טריטסעטָארּפ רע .ןעגנוטעױטסױרַא --- עשיטסיצילבוּפ
 -רעד ןדעי ןגעק ןוא ץכעזיומעג ןגעק טריטלָאװער רע ,טלמישרַאפ ןוא טבעלעג
 רעשירפ ןוא עקלוב רעסייה, ַא טימ ךיז טנגונַאב סָאװ ,גייווע עצנַאב םענעגָאלש
 ,"רעטוּפ

 ןרעו ,ןרָאװעג טליצרעד רעִירפ ןיוש זיא סע יװ ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד
 רעד --- ,דנַאלסור ןיא עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס:שידַיי רעד ןופ בייהנֶא רעד

 -ץרּפ; יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןַאגרָא רעלַאגעל
 טינ בוא ,רָאטקַאפ א ןרעוװ ןעגנופַאש ענעגייא ענייז טּפיוהרעד ןוא *ןבַאגסיוא
 רעשידִיי םצע רעד ןופ גנוריזינרעדַאמ רעד ןופ סעצָארּפ םעד ןיא רָאטקַאפ רעד
 | ,(*רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש

 יד ןיא ןיוש זיא ןילַא רע שטָאכ ,טנגוי רעשירַארעטיל רעד וצ טיצ ןצרּפ
 עשירארעטיל יד -- ,ןצרּפ וצ טיצ טנגוי רעשירַארעטיל רעד .ןרָאיא עלעטימ
 ,ןיוועל .ג 'רד טלייצרעד ,טעדליבעג ךיז ןבָאה'ס;, .,ללכב טנגוי יד ןוא -- טנגוי

 ערעכעה יד ןופ ןענירעליש ןוא רעליש ,סעקטסיטנעד ,ןטנעדוטס ןופ ןּפורג עניילק

 ױןפיוא ןוא טלמַאזרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,סמויזַאנמיג ןסַאלק
 -נָא זייוכעלסיב טָאה ,רעטייוו ןיוועל טלייצרעד ,ץרּפ,.. ."ןצרּפ טנעיילעג לוק
 -עטשטפירש סלַא רָאנ טינ סַאג רעשידִיי רעד ףיוא רעלוּפָאּפ ןרעו וצ ןביוהעג
 זיא'ס לייו ,רעטעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעוט-ללכ סלַא ךיוא רָאנ ,רעל
 עכעלטפַאשלעזעג עשידִיי םוש ןייק ןלױּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ טינ טלָאמעד ןיוש

 ןוא ןטנעדוטס ,לײטנָא ןייק ןעמונעג ןבָאה טינ לָאז ץרּפ רעכלעוו ןיא ,גנוגעווַאב

 .רעזייוגעוו ןקיטפניק ַא ןצרּפ ןיא ןעזעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רעריפ-רעטעברַא
 -רַאפ עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל ענעדיישרַאפ ףיוא טריפעגמורַא םיא טָאה ןעמ

 | ,(=*..,"ןעגנולמַאז

 ןגנוי ןדעי רַאפ סערדַא ןַא ןרעװ וצ ןָא טבייה (*""סנייא רעמונ ענַאילגעצ

 ..טנעגילעטניא-סקלָאפ ןשידִיי ןדעי רַאפ ,רעגנַאפנָא ןדעי רַאפ ,רעביירש ןשידִיי

 יףעוװעג זיא ,ןיוועל 'רד ,דניירפ רעטנָאמרעד סָאװ רָאנ ןייז טלייצרעד ,ץרּפ;
 רעתמא טימ זיוה ןפָא ןַא; ןעוועג זיא םיא ייב ןוא ,"חרוא סינכמ רעסיורג ַא
 ,ןעמוקעג זיא'ס רעװו .טעקיטע ןוא טייקשלַאפ םוש ןייק ןָא ,טפַאשדנײרפטסַאג
 -ּפָארַא זיא ןעמ ןוא קירעגנוה ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןעמ ;שיט םוצ טצעזעג ךיז טָאה
 ןוא (+י*"ןעוועג טינ ריבג רעסיורג ןייק טלָאמעד זיא ץרּפ לָאװביױא ,טַאז ןעגנַאגעג
 .רעייפ סעצרּפ ייב ןעמערַאונָא ךיז ןעמוק וצ םינלעב ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע
 ןגָאװצסױרַא שינעפרעדַאב סָאד טַאהעג עשרַאװ ןיא טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,עלַא;
 יד רַאפ טלוק לקיטש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ,טרָאװ שידִיי יינ ַא סעּפע

 .?ףעלטעלביבוטיםוי, ,"ןבעל ןוא רוטַארעטילמ) 10 לטיּפַאק רעיױופ עז (+*
 .57 'ז ,תונורכיז לסיב ַא ,ץרּפ (**

 ַא ןענַאטשעג !זיא ןגעקטנַא ווו ,סנייא רעמונ ענַאילגעצ ףיוא גנוניוװו סעצרפ (י**
 ,רעמיצפָאלש ַא ,ןרעמיצ יירד ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,ןעמיוק ןצױַאװש ַא טימ קירבַאפ עטיור
 טעניבַאק סעצרפ ןוא רעמיצ סנַאיצול

 .40 'ז ,תונורכיז לסיב ַא ,ץרפ (****
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 -לעזעג לקיטש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ,טסנוק ןֹוא רוטַארעטיל עשידִיי

 "ורג ןצ ןביוהעגנָא ןייוכעלסיב ךיז ןבָאה עלַא יד ,עוויטַאיציניא עכעלטּפַאש

 -וצוצ טפַארק עשיטעגגַאמ ַא סעּפע ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ןצרפ םורָא ןויּפ
 םוא םיא ייב ןפערט טנָאקעג ןעמ טָאה ןטילעטַאס סעצרּפ עלַא יד .ןשטנעמ ןעֶיצ

 רעטסעב רעד םיברוקמ ענייז עלַא רַאפ ןוא ןצרּפ רַאפ ןעוועג זיא גָאט רעד .תבש
 הריתי המשנ יד ןוא שטנעמ רעיירפ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ץרּפ ;ךָאװ רעד ןיא
 ןצרּפ ייב ךיז טָאה תבש םוא ,רוטַארעטיל רעד רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ענייז
 טקנוּפ .ןײרַא רענייא ,טיורַא רענייא ,ןָא ירפ ץנַאג ןופ טכַאמרַאפ טינ ריט יד
 ,+*קַאלשנביױט ַא ןיא יו

 ;עשרַאװ ןייק 1891 ןיא טמוק (ָאדיוג קחצי ךָאנ טלָאמעד) ןירָאג .ב זַא ןוא
 ,ץרּפ ?ךיז ןדנעוו ייז ןעמעװו וצ ,רעד זיא רע -- ,ןיהַא טמוק יקסניּפ דוד זַא
 רוד רעיינ ַא ךיז טזייוו ,ןענירָאג ייב רימ ןענעייל ,טקרעמַאנמוא ןוא םַאזגנַאל,

 -- רעקיטכיוו ךָאנ זיא (סע) סָאװ ןוא ,ןצרּפ םורַא ךיז טריּפורג סָאװ ,רעביירש
 א ןעוע -- ןוא ."ןצרּפ םורֵא ערעפסָאמטַא עשירַארעטיל ַא ןפַאשעג טרעו סע
 רעקיזָאד רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ךיז טָאה ,רעטייו רע טלייצרעד ,רעביירש
 ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,עטסעב סָאד ןפַאש וצ טבערטשעג רע טָאה ,ערעפסָאמטַא
 ףיוא ,הגדרמ ַא וצ ןביוהרעד זיא רע זַא ,טסוװעג טָאה רע ןוא ,טגָאמרַאפ
 -עכעה ןייז ןופ ןיזטסּוװַאב רעד .ןייטש וצ הכוז זיא שטנעמ רעדעי טינ רעכלעוו
 ןוא הנוהכ ןייז ןכעושרַאפ וצ טביולרעד טינ לָאמ ןייק םיא טָאה הגרדמ רער
 ףיוא ןגיוא יד ןקוקסיוא טפרַאדעג טינ טָאה רע ,טלעגניילק ףיוא ריא ןטייבסיוא
 ךיילג ןענופעג גנונעקרענָא יד טָאה רע ,םוקילבוּפ-רענעייל םעד ןופ גנונעקרענָא
 ןוא רערעייט ןעוועג םיא זיא גנונעקרענָא עקיזָאד יד ןוא .זיירק ןגנע סעצרּפ ןיא
 -רענעייל ןסיורג םעד ףיוא יוװ ,ןזָאלרַאפ טנָאקעג רעמ ץלַא ריא ףיוא ךיז טָאה רע

 זיא ןעמ .טסוװעג טינ הפינח ןופ ןעמ טָאה זיירק ןגנע סעצרּפ ןיא .םוקילבוּפ
 טימ טינ ןוא טסנוק טימ ןוט וצ טָאה'מ זַא ,ןעגנורדעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג
 רעד ןגעו טלייצרעד ןירָאג טָאה טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב .(**"ןָאזרעּפ ןייק
 ,ןירָאג טביירש ,סולפנייא ןייז, :ןײלַא םיא ףיוא טָאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,העּפשה

 ןיא זיא טנעמעלע רעשיטסיצילבוּפ רעד סָאװ ,םעד ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה
 ,(++*"ןטעברַא עשיטסירטעלעב עניימ ןופ ןדנּוװשרַאפ ןצנַאג

 טּפיוהרעד טליפעג ןרָאי רע90 בייהנָא ךיז טָאה גנוקריוו עכעלנעזרעּפ סעצרּפ
 ךיז טָאה קרעװ ענייז ןופ גנוקריוו יד רעבָא ;?זיירק ןגנעק ןייז ןיא ,עשרַאװ ןיא
 עשרַאװ ןיא רָאנ טינ ןוא -- ןויירק ערעטיירב רעביא ןטײרּפשוצסיױא ןביוהעגנָא
 סעצרּפ ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,יקסניּפ דוד טלייצרעד ,רעגייטש ַא ,ױזַא .ןיילַא
 ןיא זַא -- ,ןעלטעלב-בוט-םוי יד ןיא טּפיהרעד ,רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ַא
 ןיא ןעוו זַא ןוא ,ןצרּפ ןופ טרעהעג ןרָאי רע80 ףוס ןיוש ןעמ טָאה קסבעטיוו
 לקיטרַא-םַארגָארּפ סעצרּפ טימ קעטָאילביב עשידִי יד ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא 1
 ןבָאה רימ .."טקיצטנַא; ןעוועג זיירק רעכעלטנגוי ןייז ןוא רע זיא ,"גנודליב;

 ,4- 'ז ,טרָאד (*
 .550 'ז ,ינוי ,1915 ,טפנוקוצ יד (**

 ,1927 ,קרָאײרהינ ,ןטפירש עטלמַאזעג סנירָאג .ב וצ ריפנײֹרַא סנירָאג טעבַאזילע (**
 .37 'ז ,1 דנַאב
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 טָאה רע ןעוו ןוא (*"קינייונסיוא ףיוא טנעקעג ,רע טלייצרעד ,סעלעטש עצנַאג

 רע טָאה ,עשרַאװ ןיא טלעטשענּפָא ךיז ,ןיוו ןייק געוו ןפיוא ,רָאי םענעי ףוס

 ןפיוא ןרעטש ןקידנעייגפיוא םעד ,ןצרּפ .ל .י ןכוזפיוא; זומ רע זַא ,טליפעג

 ,"רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ למיה

 -וועסּפ ןרעטנוא) ךיז ןקורד 1892 ןופ ןביוהעגנָא --- וו ,עקירעמַא ןיא ךיוא

 -ילבוּפ ןרעוװ ייז יוװ רעירפ ךָאנ ןוא -- קרעװ ענייז ןופ עקינייא ("יאלּפ, םינָאד

 ןטלָאװ רָאזנעצ ןשירַאצ ןרַאפ סָאװ ,ןכַאז ענעי טּפיוהרעד -- ,דנַאלסור ןיא טריק

 רַאפ ךָאנ טנַאקַאב ןעמָאנ ןייז טרעוו עקירעמַא ןיא ךיוא -- ףירט ןעוועג ַײז

 -לָאמעד יד ןופ םענייק ייב ,יקסוועשטניוו סירָאמ טלייצרעד ,עקַאט תמא/ ,3

 -גיא סעצרפ טקרעמעג טינ ךיז טָאה עקירעמַא ןיא סרעביירש עשידִיי עקיט

 רעיײז ןוא -- טקרעמעג ָאי ךיז טָאה סע ,רע טגָאז ,סָאװ טֶא רעבָא ,סולפ

 רעסיורג ַא רַאפ השוב ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד :ןגָאז ךייא ךיא ליוו --- קרַאטש

 רעזדנוא ףיוא ןעניישרעד סעצרּפ .ערעפס רעשירַארעטיל רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ

 -ימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ךוזַאב סנַאמ ןכייר ַא ןופ גנוקריוו יד טַאהעג טָאה ענערַא

 -מורַא טומ םעד טינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה ,קידנליו טינ -- קידנליוו סעּפע ,עיל

 ,בוטש ַא ןיא עטָאּפַאק רעקידרעכעל ַא ןיא ,ןשַאװעג טינ ,טמעקרַאפ טינ ןייגוצ

 ןבָאה זַא ,טסייו ןעמ ...ריא טייטשרַאפ ,ןײלַא רע ,דיגנ רעד ךיז טניפעג סע ּוװ

 ןופ ןעמ טעוװ םינש האמ רחאל וליפא זַא ןוא סָאװ ּפַאנק םיא ןופ ןעמ טעװ

 סָאמ רעודנוא ךָאנ טינ זיא שובלמ ןייז לייו רקיע רעד ,ןענשרי טינ רָאג םיא

 ,רעבָא .ךיוא שימייה טינ עלעסיב ַא עקַאט ,טליװ ריא ביוא ,רשפא ,ןטינשעגוצ

 רַאפ ײשּפָא טָאה ןעמ ,(טַאטש טיה ןעמ) 'ךיז טוויהעב' ןעמ ?רימ ןגָאז יוװ

 ,ןייז טינ לָאז יז םערָא יװ ,גנודיילק רעד ןיא רעקיטכיצ זיא ןעמ ןוא ריבג םעד

 זיא רע !..שש ,ןייז טינ לָאז זדנוא םורַא טלעוו יד רקפה יװ ,ןושל ןיא רערעביוז

 -- "ןעגנולייצרעד עטשרע סעצרּפ, -- לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא) (**?*בוטש ןיא

 טכַאמעג ןבָאה ןעגנופַאש עטשרע סעצרּפ םשור ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעג רימ ןבָאה

 ןיא ןעוועג; זיא ,ריבג רעקיטסיײג רעד ,ץרּפ ,רע .(ןיילַא ןיקסוועשטניוו ףיוא

 עשידִיי יד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ,דנַאלגנע ןיא טליפעג סע ןעמ טָאה --- ,"בוטש

 ,ח 'רד ןופ תונורכיז עטריטיצ רעַיױפ יד עז) עּפָארײא ןופ סעינָאלָאק-ןטנעדוטס

 ןיא יו ,רעירפ ךָאנ רשפא טרָאד ןוא .(ערעדנַא ןוא יקסינַא ,ש .,יקסווָאלטישז

 ,םכילע םולש ןבָאה ,ןליוּפ ןיא ,דנַאלטור ןיא ןעוו ,ןרָאי עקיבלעז יד ןיא .דנַאלסור

 ןטעלפמַאּפ עזייב ןבירשעג ערעדנַא ןוא םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא ,ןַאמשירפ דוד

 םיא ןעמ טָאה ,ןסיינ ןוא ןעגנואוטפיוא עלַא ענייז ןופ טכַאמעג קזוח ,ןצרּפ ףיוא

 דנַאלגנע ןופ עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס-שידַיי רעד ןיא טּפיוהרעד ,דנַאלסיױוא ןיא

 -השעמ סעצרּפ טָאה ןאהאק .בא ,טרעדנּוװַאב ןוא טביולעג קרַאטש ,עקירעמַא ןוא

 יו ,טריסנָאנַא ,גנוטייצ רעטײברַא רעד ןיא טקורדעג טָאה ןײלַא רע סָאװ ,ךעל

 רעדעי ןופ ןיורק רעשירַארעטיל רעד ןיא ןענייש ןטלָאװ עכלעוו ,ןעלרעּפ עתמא;

 ןוא ןסָאנעג יד רַאפ ןזעלרָאפ ,רע טלייצרעד ,ןכַאז ענייז געלפ ךיא, .*ךַארּפש

 רעטייווצ רעד ןיא ,(+*י*טקעטש ייז ןיא סָאװ ,טנַאלַאט ןכיוה םעד ףיוא ןזייװנָא

 .5 'ז ,1951 ,ביבאילת ,(רעמוניץרּפ) 10 ,טײק ענעדלָאג יד (*

 ,537.'ז ,1915 יגוי ,טפנוקוצ יד (**
 4 ז ,3 דנַאב ,ןבעל ןיײמ ןופ רעטעלב 8
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 רעקַאמשעג ןביהעגנָא; עיצילַאג ןיא ךיוא ןצרּפ ןעמ טָאה ןרָאי רע90 טפלעה
 ןעגנוטייצ עשידִיי-שילוּפ יד .םיא ףיוא ןרעוו וצ רעמַאזקרעמפיוא ןוא ןענעייל וצ
 .(=.."ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןעגנוצעזרעביא טקורדעג ןבָאה

 ,(**קרעוו ענייז טימ רָאנ טקריועג ץרּפ טָאה עקירעמַא ןיא ביוא רעבָא

 "ןיר א ןיוש טָאהעג ,טגָאזעג יו ,עשרַאװ ןיא לעיצעּפס ,ןליוּפ ןיא רע טָאה

 ,,,םולפנייא ןכעלנעזרעּפ

 טגנערב ןוא טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד ןיא 1896 ןיא טמוק ָאריּפָאש ,ל זַא

 -טע טימ ןיוש טָאה סע סָאװ ,ענעגייא סָאד רע טוט -- ,ןטּפירקסונַאמ ךיז טימ

 !סיוא ךיז טצוּפ, רע .יקסניּפ דוד רעדָא ןירָאג-ָאדיוג ןָאטעג רעירפ רָאי עכעל

 ףיוא ,ריט ןפיוא ּוװ ,סנייא רעמונ ענַאילגעצ ףיוא קעוװַא טייג ןוא ,רע טלייצרעד

 ,ל ,י; (שיערבעה ףיוא אקווד ןוא) טצירקעגסיוא ןעוועג זיא ,לווָאט םענעשעמ ַא

 -פיוא רעשירַארעטיל רעד ןופ ,(+=-.."םירהצה ירחא תיעיברה העשב לבקמ ץרּפ

 םולש ,סרָאטקעּפס יכדרמ טימ ןרָאי רע80 ףוס ןביוהעגנַא ךיז טָאה סָאװ ,גנובעל

 ףיוא ןביוא ןופ 1896 ןיא זיא ,רעכיבלמַאז סרענרעל ,י ,י ןוא סעצרּפ ,סמכילע
 טלָאמעד טָאה ןײלַא ץרּפ יוװ ,זיא גנובעלפיוא יד .ןעוועג טינ 'רכז ןייק ןיוש

 .(**+*"סרענעייל יד ןשיווצ טינ ,סרעביירש יד ןשיווצ; ןעוועג ,ןָאריּפַאש טגָאזעג

 יד ןשיװצ יו ,סרעביירש יד ןשיװצ רעמ ףנָאז וצ ןעוועג טלָאװ רעכעלטקניּפ

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןוא) סרעביירש יד ןשיווצ ןוא -- ,סרענעייל

 -אש .טלעטשעגּפָא טינ ןתמא רעד ןיא גנוגעװַאב יד ךיז טָאה (סרעביירש ןרעוו

 -ענַאלּפעג טאהעג ןבָאה ,טיילעגנוי עּפורג ַא ,רימ , -- זַא ,טלייצרעד ןיילַא ָאריּפ

 רַאפ ןכַאמ טלַָאװעג ייז ןבָאה ןעמעוװו ןֹוא -- ,"לַאנרושז ַא ןבעגוצסיורַא טעוו

 עכעלטע טימ רעירפ יוװ ױזַא טקנוּפ ןצרּפ ,ךיז טייטשרַאפ ?רָאטקַאדער רעייז

 וצ ךיז טכוזעג ערעדנא ןוא ןָאזעניד בקעי ,יקסניּפ דוד ,ָאדיוג קחצי ןבָאה רָאי

 רעשירַארעטיל ַא סעּפע טמולחעג ךיז טָאה ייז רָאנ יװ ,ןצרּפ טימ ןדניברַאפ

 .תומולח-ילעב עקידרעטעּפש ןָאטעג ןכַאה סָאד יוװ ױזַא טקנוּפ ןוא םולח

 ןעוועג טינ ןיוש ץרּפ זיא (1896 ךָאנ) ןרָאי רע90 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 רוטַארעטיל ,"םוטנדיי רענַאיצילַאג ףיוא גנוקריו סעצרפ, ,טרעברעה .א .8 (*
 : ,14 'ז ,יימ ,1915 ,ןבעל ןךוא

 טקריועג ,דנַאלגנע ןיא ףיוא יה ,עקירעמא ןיא ץרפ סָאה קרעװ ענייז טימ (=*
 קרשו סעצרפ ןעמ טָאה ןֹרָאא רע90 ףוס ןיוש .םלוע ןקידנענעײל-שידי סםעד ףיוא ךיוא
 ךס א גיװש עטצנַאב ןעמ טָאה טּפיהרעד ,שילגנע ףיוא ןצעזרטכיא רוצ ןביוהעגנש

 ײ-ללגנערײמעגלא ןךוא ששילננט-שידיי ןיא ןעמונעגניירא רעטעּפש ןוא טצעזעגרעכיא לאמ
 ,שילננע ןיא ןצרפ ןכאמ רעלוּפָאּפ ןפלַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד וצ .סעיגָאלָאטנַא עש
 .דנַאלגנע ןיא קנַארפ ענעלעה ןוא עקירעמַא ןיא רעניו אעל רָאסעפָארּפ טרעהעג טָאה

 "עג ,םיא ןגעװ ןבירשעג ןוא שילגנע ףיֹוא ןצרּפ טצעזעגרעביא ןכָאה סָאװ ,יד ןשיווצ
 ,ןעלַאק .מ סייראה רַאסעטַארּפ ,יקספיל יל ,עטנַאמרעד סאו רָאנ יד ץוח א ,ךיז ןעניפ
 דרַאהטַאג רָאסעּפַארּפ ,קאבַאר .א .א 'רד ,ןיצפיל לָאס רַאמעטַארּפ ,דניקטינש לרנעה 'רד
 עשידיי ,,ןטפירשטיײצ עשילגנעישידיי יד ןיא ץרפ, ,ךָאלּב עשוחי 'רד עז) א"א שסייד
 ,(1945 לירפא--ץראמ ,רוט 0

 ,ררטטלוק עשידיי ,"ןצרּפ טימ ןשינעגעגַאב עטשרע עניימ, ,ַאריּפָאש דעמַאל (+**
 ,66 'ז ,לירפא--ץראמ ,1945 ,קרָאייג

 .טרָאד ( 6



 ךיוא יו ,ןעלטעלב-בוט-םוי יד ;רעבעגסױרַא ןייק ןוא רָאטקַאדער ןייק רעמ
 ױזַא) טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה קעטַאילביב עשידִי יד
 -- .קרעוו ענייז ןקורד וצ ּוװ ,טַאהעג טינ טַאה רעביירש רעשידִיי ןייק יו
 רעד ןיא רעדָא "רַאדנעלַאק-סלדנַאה ןשידִיי רעװעשרַאװ, סגרעבלעּפע ןיא ץוח ַא
 -עג ךיז טָאה רע .(*גנוגעוואב-רעטעברַא רעשידִיי רענצקירעמא רעד ןופ עסערּפ
 ,הרוחש-הרמ ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא לָאמ עלַא יו רעטטָא ,ןגָאלשרעד טליפ

 וירב ַא םענייז ןופ טּפיוהרעד ,ןרָאי ענעי ןיא ווירב ענייז ןופ סע ןעעז רימ יו
 טָאה 1899 רָאי ןיא ךיוא ןוא רעַירפ רָאי ַא טיִמ ,(**1899 ןיא ןיקסניּפ דוד וצ
 "לעוו ,ןיקסניּפ דוד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעײנַאב וצ ןַאלּפ ַא ףיוא טעברַאעג רע
 יו ,ןקורד, ןוא ךעלטעלב-בוט-םוי יד .ןילרעב ןיא טניוװעג טלָאמעד טָאה רעכ
 זיא ןַאלּפ םעד ןופ ,(*-*"שדוח ַא ןגיוב יירד ,ןיקסניּפ וצ ןבירשעג טָאה רע
 -עמַא ןיא ןפיוקרַאפ וצ (1899 רָאי ןיא) ווורּפ ןייז ךיוא .ןרָאװעג טינ טשינרָאג
 טָאה סע .+-"יןעגנולעג טינ זיא קרעװו עטקורדעג ענייז ןופ ןצירטַאמ יד עקיר
 םיא טָאה ןָאוההרש סָאװ ,גַָאלשרָאפ רעד טינרָאג טימ ןזָאלעגסױא ךיוא ךיז
 -סיוא ערעדנַא ןוא טַאלבגָאט ןשידִי רעקרָאי-וינ ןייז ןיא ןטעברַאוצטימ טכַאמעג
 ןוז ןייז) ךיוא תורצ ערעדנַא ךָאנ וצרעד טַאהעג טלָאמעד טָאה ץרּפ .ענייז סעבַאג
 סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ,(המודכו (+++**תוקחד עלעירעטַאמ ,טייהקנַארק סנַאיצול
 זיא רעייפ סָאד, זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע סָאװ ןוא ,ןלַאפעג זיא טימעג ןייז
 עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ ,בגא ,זיא סָאד .."ןרענוד טינ טעוװ סע ןוא ןשָאלרַאפ
 ןענייז עילָאכנַאלעמ ןופ ןלַאפנָא .זובצע ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע סָאװ ,לָאמ

 יו ,שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ץרּפ יו ןשטנעמ ןזעוורענ ןוא ןוויסלוּפמיא ַאזַא רַאפ

 . ,1896 ןרָאי יד ןיא ךיוא טכעלטנפערַאפ ענייז ןכַאז ךס ַא רע טָאה שיערבעה ףיוא (*
 ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ ,'שיערבעה ןיא ץרפ, ,יכאלמ .ר .א עז .1899 ,7

 ,159--158 יזז
 -עבירשעג שיסור ףיוא) םענעי ןיא רימ ןענעייל ,ןכָארבעצ ,ןריולרַאפ זיא ץלַא, (**

 ךיא לעוו טינ זַא ,טלציק רעדָא ,ךימ טּפײנק ,ךימ טקעװ ,טנָאק ריא ביוא ,ווירב (םענ
 .197 'ז ,טרָאד .וו"זַאא "ןרעוו ןפָאלשטנַא ןצנַאג ןיא

 סעצרפ רעטנוא לַאנרושז םעיײנ ַא ןופ טקעיָארּפ םעד ןגעוו .190 'ז ,טרָאד (***
 יימ--ץרַאמ ,רעטעלב-ָאװיי) ןָאזלכימ-ןייטשניבור .מ ךיוא טלייצרעד 1899 ןיא עיצקַאדער
 -עזייר טיול) 209 יז ,1 ןבעל ןיײמ ןופ ןדָאזיּפע ןיא ןעזייר םהרבא ךיוא ,(260 'ז ,3
 .(רעטעלב-רוטלוק ןייז טלָאזעג לַאנרושז םעיינ ןופ ןעמָאנ רעד טָאה ןענ

 ןעגנויצַאב יד ןעגייז ןינודקומ .א 'רד טיול .217 ,215 'וז ,סעדער ןוא ןוירב (55**
 ןיק ןעוועג טינ רעטָאפ ןייז ןוא ,ירפ רעטשרע ןייז ןופ ןֹוז סעצרּפ ,ןַאיצול ןשיווצ
 האניש "עקידנגָאנ ַא ןוא ערעטצניפ ַא, רעטָאפ ןייז וצ טליפעג ןבָאה לָאז ןַאיצול .עטוג

 קורדניא רעד ךיוא ןעװעג זיא סָאד .(23 'ז ,"רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרּפ .ל/ ,י,
 (ןאיצול) רע יצ קּפוסמ,, זיא ינודקומ ,(1927 טסוגױא ןט1 ,?סטױעװרָאפ ,) ןַאקריה יבצ ןופ
 ןעועג ןז סעצרפ טימ זיא סָאװ ,קנורט .י .* טיול ."ןצרּפ טנעיילעג לָאמ ַא טָאה
 ,ןצרַאה ןיא ףיט ןוא ,טנעײלעג ָאי קרעוו סרעטָאפ ןייז רע טָאה ,טעדניירפַאב קרַאטש
 ביל ףיט ,ןטקילפנָאק עלַא ףיוא טקוקעג טיג ,ןוז ןוא רעטָאפ ןבאה ,קנורט טביירש
 דוד ךיוא טקיטעטשַאב סָאד .(8 לטיּפַאק ,5 דנַאב ,ןליוּפ) ןרעדנַא םעד רענייא טאהעג
 (30 'ז ,10 ,'טייק ענעדלָאג ,,) יקסניּפ

 וויירב ענייז ןופ םענייא וצ םוטּפירקס טסָאּפ ַא ןיא רימ ןענעייל ,ןידרָאפ ךיא ((88*
 ,1946 .,רעמוניץרּפ ,רעטעלביַאװיי) ?שדוח ַא 'ּפָאק 63 לבור 66 ,1897 ןיא ןיקסניּפ וצ
1 189), 
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 ,(*"לפייווצ ןקידנעטש ןיא ןיב ךיא, ..המשנ תילע ןוא טייקרעטנומ ןופ געט
 טלַאפ ,רָאטקעּפס טלייצרעד ,טפָא, .ןקילַאיב וצ ווירב ַא םענייז ןיא רימ ןענעייל
 -ּפַאק ,קירעיורט טרעװ רע .הרוחש-הרמ ןיא ץרּפ רעקידעבעל רעגנוי רעד ןיירַא
 ןוא ,קיטליגכיילג רע טרעװ םעלַא וצ ,טינ םיא טריסערעטניא ךַאז ןייק ,ענזיר
 ךיז לָאז רע ,גונעג רעבָא זיא סע .ןוט וצ ןיהַא ךיז ּוװ ,טינ טושּפ טסייוו רע
 רע ןוא ןעמַאזצ ןריצַאּפש רעדָא ןעגנערברַאפ ,עטנַאקַאב עטוג טימ ןענעגעגַאב
 ,(**"ץרּפ רעקידעבעל רעגנוי רעקיבלעז רעד קירוצ טרעוו

 שארב ןענָאסלכימ .מ טימ טיילעגנוי רעװעשרַאװ עּפורג ַא טָאה 1898 םורַא
 -רעד ,ץרּפ יװ ױזַא ,קלָאפ ןרַאפ ךעלכיב ןבעגוצסױרַא רענעלּפ ןכַאמ ןעמונעג;
 ןדנעוו ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,לַאעדיא רעזדנוא ןעוועג זיא ,ןָאסלכימ טלייצ
 ןרָאא עכעליירפ-טינ ענעי ןיא ךיוא זיא סנייא רעמונ ענַאילגעצ ,(+*+..."םיא וצ
 -וקעגפיוא-יינ רעד ןופ סערדַא רעד ,ןיינ ,סערדַא ןַא ןעוועג ןבעל סעצרּפ ןופ
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רענעמ

 טעז ןעמ .ויטקַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ץרּפ טָאה ךעלטפַאשלעזעג ךיוא
 ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה גנוריגער עשירַאצ יד סָאװ ,ןופרעד ,בגא ,סע
 סנטסקיצניוװ רע טָאה 1899---1895 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןוא ,גיוא ןַא םיא ףיוא
 יימ ןט17 םעד .עירעמרַאדנַאשז רעשיסור רעד טימ ןוט וצ טַאהעג לָאמ ייווצ
 ,(5+++טַאלג ּפָארַא זיא'ס רעבָא ,עיזיווער ַא זיוה ןיא םיא ייב טכַאמעג יז טָאה 5
 יירד עצנַאג זיא רע ןוא ,טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1899 טסוגױא ןט5 םעד
 זיא סָאװ ,ןרָאטקעּפס יכדרמ טיול ,לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןיא ןסעזעגּפָא םישדח
 "ףסעזעג, זיא סָאװ ןוא ,ץרּפ סָאװ ,"דניז, עקיבלעז יד רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא
 עזעידיסח ייווצ עטמירַאב יד ןבירשעגנָא טרָאד ץרּפ טָאה ,רעמַאק ןייא ןיא םיא טימ
 -קעּפס ןוא) סעצרּפ ,(*****גרעב יױוצ ןשיווצ ןוא רעכעה ךָאנ טינ בוא :תוישעמ
 -עברַא רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא טירטסױרַא ןַא -- ןעוועג זיא ?ןכערברַאפ, (סרָאט
 -רָאפ ,טרָאד ןעוועג זיא סָאװ ,ןענעזייר םהרבא טיול ,טָאה ץרּפ) גנולמַאזרַאפ-רעט
 -ידרערעטנוא, רעקיצנייא ןייז ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא .(ץַאק עמורפ יד טנעיילעג
 -רעטעברַא עמייהעג ןיא ןעמונעג ליײטנָא לָאמ ךס ַא טָאה רע .טירטסױרַא "רעש
 "יטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשילױּפ, רעד ןופ טריזינַאגרָא ,ןעגנולמַאזרַאפ
 -עגכרוד םעניילק ַא רַאפ, טגעלפ רע .דנוב-רעטעברַא ןשידִיי ןופ רעדָא (ס99)
 ןעועג ןענייז סָאד :שמוח השרּפי ַא ןגָאז םלוע םענעבילקעגכרוד ןוא ןטּפיז
 ןעמוק טגעלפ רע סָאװ ,םעד ץוח ַא ,(6+++ײי"עטכישעג-רוטלוק רעביא סעיצקעל

 .226 'ז ,םעדער ווא ווירב (*

 ,61 'ז ,3 ןבעל ןיימ (**

 .38 'ז ,יימ ,1915 ,קרָאיװ ןבעל ןוא רוטַארעטיל (5**
 .168 'ז ,1945 ,קרָאײװינ ,ץרפ .ל .י ,ליֹויימ .ג (****
 -מעצעד ,טפנוקוצ יד ,?טנַאטסערַא רעשיטילָאּפ רעד ץרּפ .ל .י, ,רַאטקעּפס .מ (*****
 ,115 'ז ,1922 רעב
 ,1922 יימ--ץרַאמ ,רעטעלב-ָאװיי ,71899 ןיא טסערַא סעצרּפ, ,רענזייא .ג (55555*
 סָאװ ,גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא עטשרע יד, זַא ,טלײיצרעד ןײטשּפע אנכש ךיוא .35 7
 ירא ןיא טַארעפער ַא סעצרּפ ןעװעג זיא ,ןעוועגייב טָאה ןלייצ יד ןופ רעביירש רעד
 -- 451 '} ,ינוי ,1915 ,טפנוקוצ יד) ..."ןָאיגילער ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעװ עש
 .(גנֹוקרעמנָא



 עקידנקיירטש תבוטל ןעגנומענרעטנוא עלַאגעלמוא ףיוא קרעו ענייז ןענעיילריפ

 -סיוא ןַא רימ ןבָאה ןרָאי רע90 ףוס םענייז טירטסױרַא ַאזַא םענייא ןופ .רעטעברַא

 5 סַאג ַאקצעיּפוק ףיוא רעמיצ רעסיורג רעד; :יז זיא טָא ;גנובײרשַאב עכעלריפ

 ןענייז רקיע רעד .רעטלע םענעדיישרַאפ ןופ סרעטעכרַא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא

 ןיוש ןדִיי --- סערַאילָאטס ןוא סרעכַאמ-ןטסַאק יד טריטנעזערּפער ןעוועג ןטרָאד

 . ךיוא ןענייז סע .סעדייז ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט .ןרָאי ערעטלע יד ןיא

 םעד ןיא ןיירַא טנָאקעג טינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד .סנירעטעברַא ליפ ןעוועג

 -רעביא ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,בוטש רעטייווצ רעד ןיא ןבילבעג ןענייז ,רעמיצ

 עלַא .ךַאװ עלעּפָאט ַא טלעטשעגסױרַא ןעוועג לָאמ סָאד זיא סַאג רעד ףיוא ,לופ

 ײצילַאּפ יד לַאפ ןיא זַא ,ןרָאװעג טדנעוװעגנָא ןענייז טײקנטיהעגּפָא ןופ ןעלטימ

 רעטמיטשַאב רעד וצ ,ןלַאפנײרַא טינ ץרּפ לָאז ,גנולמַאזרַאפ יד ןקעדטנַא לָאז

 לכיימש ןכעלכיל ַא טימ ןוא ןקילב עקידנלַארטש טימ .ןעמוקעג ץרּפ זיא העש

 טלעטשעגּפָא ןטסרעמ םוצ ךיז טָאה קילב ןייז .עטלמַאזרַאפ יד טסירגַאב רע טָאה

 רעשיליוּפא רעד ןופ םוקפיונוצ ַא ןעװעג זיא סָאד ,(*"ןדִיי ערעטלע יד ףיוא

 טגעלפ ןרעג ,רעמ ךָאנ טינ ביוא ,רעקיצניװ טינ ;(ס"95) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 ענייז ןופ רענייא יװ .,."דנוב; ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא ןטערטסױרַא ץרּפ

 -עד ןעוועג ץרּפ זיא ,טלייצרעד ,ןײטשּפע אנכש ,סרעוט עוװיטקַא עקידרעטעּפש

 ילַאנָאיצַאנ רעד ןוא סרעטעברַא עקיניזטסּוװַאב עשידִיי יד ןופ טָאג רעד; טלָאמ

 רעד טימ ןַאד ןעמ טרַאװ טרָאװ ַא סנייז ףיוא .ץנעגילעטניא רענָאיצולַאװער

 ןעמ .ןעגנולשעג ךַאפנייא טרעװ גנולייצרעד עדעי ןייז .דלודעגמוא רעטסערג

 -- ךיז טקנעדעג'ס; .(**װ"זַאא "תורוש יד ןשיװצ ןוא תורוש יד ןיא טזעל

 רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא יװ -- ןײטשּפע אנכש טייצ רעקיבלעז רעד ןגעוו טביירש

 ןטלַאהעג ץרּפ טָאה ,לוש-ןעיורפ רעטַאװירּפ ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ

 רעשיסור רעד ןיא ןויטָאמ ערענָאיצולָאװער יד ןגעוו שילוּפ ןיא גַארטרָאפ ַא

 סיקרָאג ןופ גנוזעלרָאפ רעטּפַאהרעטסײמ ַא טימ טקידנעעג טָאה ןוא רוטַארטטיל !

 רעשידִיי ןייז ןיא ?גיופמרוטש ןגעוו גנַאזעג םעד .לגיופמרוטש ןגעוו גנַאזעג

 עלַאגעלמוא ףיוא טריטנעמָאק ןוא טנעיילעגרָאפ לָאמ ךס ַא רע טָאה גנוצעזרעביא

 | ,(+++*"ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברא

 בייהנָא ןוא ןט19 ףוס טָאה טנגוי-רעטעברַא רעד ףיוא גנוקריוו סעצרּפ

 רעסערג ץלַא זיא קיטייצכיילג .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טרעדנוהרָאי ןטס0

 תבש ןדעי .טנגוי רעשירַארעטיל רעד ףיוא העּפשה עכעלנעזרעּפ ןייז ןרָאװעג

 ןעגניז יה ןיא םיא ייב ןעלמַאזרַאפ ךיז ןעמ טגעלפ (תבש אקווד טינ ןוא)

 יירפ ,ןבירשעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןענעיילריפ ,רעדיל-סקלָאפ טּפיוהרעד ,רעדיל

 סע יװ -- ,ןוא ןטּפירקסונַאמ סגרעדנַא םעד רענייא ןריקיטירק ןוא ןריטוקסיד

 -- זיוה ןיא ןצרּפ ייב סרעייגנייא עטסטּפָא יד ןופ רענייא ,ןיוועל ןושרג טלייצרעד

 ןופ רָאנ ,סַאג"ןדיי רעד ןופ רָאנ טינ ,ןסיינ עשירַארעטיל עלַא ןופ טדערעג;

 סטדראהנייר ןוא סיקסווַאלסינַאטס טימ טריסערעטניא ךיז טָאה ןעמ .עּפָארײא ץנַאג

 ,רעטעלביָאװיי ףעמוניץרּפ ,"גנולמַאזרַאפ רעמייהעג ַא ףיוא ץרפ, ,בילטָאג ןָאעל (*

 .202 'ז ,6
, 

 342 '1 ,ינֹוי ,1915 ,טפנוקוצ יד (**

 .110 'ז ,רעבָאטקָא ,1940 ,וועיק ,רוטַארעטיל עשיטעיווָאס (5**
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 ןטרימרָאפער ַא חוכמ טריטוקסיד טָאה ןעמ ;ײרעלַאמ סנעיליל טימ ,רעטַאעט

 "ףסַאק רעשירַארעטיל ַא רעביא ,זיוהסקלָאפ-שידיי ַא רעביא ,רעטַאעט ןשידַיי
 זיא ןעניוועל 'רד ייב רעטייו רימ ןענעייל ,םיתבש יד ןופ המשנ יד, ,(*װײזַאא
 עשזילגענ ןיא ךעלטנייועג ןסעזעג זיא רע .ץרּפ ןעוועג ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ענעגייא ענייז ןזעלעגרָאפ טָאה רע רעדָא ןענעשרד וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןוא
 -ּפָארַא ןוא למיה ןזיב קידנבייהפיוא ,ערעדנַא טריקיטירק טָאה רע רעדָא ,ןעגנופאש
 .תבש רעד ןעוועג טינ טעמכ זיא סע .היתחת לואש דע ןרעדנַא םעד קידנפרַאוװ
 -טפירש םעיינ ַא סעּפע ,טנַאלַאט םעיינ ַא סעּפע טקעדטנַא ןבָאה טינ לָאז ץרּפ זַא

 .(+*"רעלעטש

 ,שֵא םולש ,ןעזייר םהרבא ,גרעבמָאנ .ד .ה ןלייצרעד וצרעד סכעלנע סעפע

 .ערעדנַא ןוא תובשחמ לעב ,ןיוועל ןַאמּפיל

 טימ טלגנירעגמורַא ןָא קידנעטש ןופ ךיז ץרּפ טָאה; ותובשחמ לעב טול

 ךרוד ןוא טסייג ןייז ךרוד ייז ףיוא טקריוועג טָאה ןוא ןטנַאלַאט עטלַא ןוא עגנוי
 ןייז ֹוצ .קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןביירש ןלָאז ייז זַא ,טייקיטעט רענעגייא ןייז
 ןסַאלק ײלרעלַא ןופ ןשטנעמ עקיעפ ןגיוצעגוצ רע טָאה קעטַאילביב רעשידִיי

 ןטוג ַא ןצרַאה ןפיוא טַָאהעג רָאנ טָאה סָאװ ,דניירפ עקישפ ענייז ןופ רעדעי
 ןענעייל ןוא ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןצרּפ בילוצ טָאה ,טרָאװ טנרעלעג ַא ,קנַאדעג
 -יירש שקיטציא ערעזדנוא טלַא ייב עטעקנַא ןַא ןכַאמ , לָאז ןעמ ןעוו ,(+**"שידִיי
 ןכעלטיא --- ןוא ,ןצרּפ ףיוא דּפסה ןייז ןיא ןבירשעג תובשחמ לעב טָאה --- סרעב
 ,"ץרּפ .ל .י ןעוװעג עיּפשמ םיא ףיוא טָאה סע ףיט ןוא טייוו יו ,ןגערפסיוא
 .ןעוועג יירפ טינ העּפשה סעצרּפ ןופ זיא ייז ןופ רענייק זַא ,ןעזעגנייא ןעמ טלאוו
 ךיא טניז רָאי 15 ןרעוו דלַאכ, זַא ,וועשאילע 'רד טלייצרעד ןיילַא ךיז ןגעוו

 טינ טנייה זיב ךָאנ ןָאק ךיא ןוא ..ןצרּפ טימ ןרָאװעג טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ ןיב
 ןטשרע םעד ןיא טכאמעג רימ ףיוא טָאה ץרּפ סָאװ ,קורדנייא םעד ןסעגרַאפ
 -עגסיוא םערָאװ ןֹוא טיירב טָאה ץרּפ , ...*טפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןופ רעטניוו
 טלעו רעד ןיא קידנעיצנײרַא זייווכעלסיב ךימ ,ץראה טלגילפַאב ןייז טקערטש

 .(+*יי"ןסערעטניא עשירַארעטיל ענייז ןופ

 ןטעבעג ץרּפ טָאה ,גנוי רָאג ךָאנ ןעוװעג זיא רע ןעוו ,ןענעזייר םהרבא
 ןעוועג טינ זיא ,טקישעגוצ םיא טָאה רע סָאו ,סָאד ןעוו ,*סעּפע ךָאנ ןקישוצ;
 ןגנוי םוצ ווירב ןייז ןיא טרעלקרעד ץרּפ טָאה -- ליצ רעזדנוא לייוו, --- ,ףייר דָאנ

 רע ןוא (+++!=?ןטנַאלַאט ןדיי ייב ןעלקיװטנַא וצ ןוא ןעיצרעד וצ זיא --- ןענעזייר
 טריפעג (ענוװָאק רעטעּפש ןוא) ווָאנעדױק ןופ טנַאלַאט ןגני םעד טימ טָאה
 ןקירָאא 18 םעד טימ ךיוא טרידנַאּפסערָאק רע ..ץנעדנַאּפסערַאק עגנַאל ַא
 קינלַאר ףסוי ,(++*=יןרעטייו .א ןקידרעטעּפש םעד) יקסנישזנעוועד ריאמ קיזייא

 ,44 'ז ,תונורכיז לסיב ַא ,ץרפ (*

 ,טרָאד (**

 , .1 דנַאב ,ןטפירזש ענעבילקעג (***

 .39 ,25 'וז ,יימ--לירּפַא ,1915 .,ענליו ,טלעװ עשידיי יִד (6**
 .34 'ז ,1 דנַאב ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיפע (***"*
 ,20 'ז ,1922 ,ענליוו ,"םיבתכ סרעטייװ .א וצ, ריפנייהא ,טרימשדלַאג .א 5 (66*
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 ךעלטייז ריפ ףיוא רעפטנע ןַא; טגירק ןוא רעדיל עטשרע ענייז םיא וצ טקיש
 ..(*"ךעלתויתוא עקניניילק טימ ןבירשרַאפ .,ריּפַאּפ

 "סנייא רעמונ ענַאילגעצ, טרעוו סרעגנַאפנָא-סרעביירש רַאפ רָאנ טינ ןוא

 זיא ,שַא טביירש ,סנייא רעמונ ַאנַאילגעצ ,בוטש יד טָא; .סערדַא לעלַארטנעצ ַא
 -עג ןרָאװעג זיא טרָאד ,קנַאדעג ןלַאקידַאר ןשידִיי םעד רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג
 סלַא רָאנ ,לטימ סלַא טינ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד טגייל

 יד ,שידִיי ןופ קנַאדעג רעד סױרַא זיא בוטש רעד ןופ ,ןילַא ךיז רַאפ קעווצ

 -סקלָאפ ןוא דילסקלָאּפ םוצ עביל יד ,םזידיסח ןופ טרובעגרעדיוו עשיטעָאּפ

 ,(**"ףלהשעמ

 -עָאּפ יד טָא ןעזייר םהרבא טָאה ,ןצרּפ ייב םיתבש טסייה סָאװ ,דיל ַא ןיא

 ;ןלָאמעגסיוא ױזַא ןשינעגעגַאב עשירַארעטיל-שיט

 -- ליטש ןוא ,טסיײירד טינ ןייוַא טייג ןעמ

 | ;טנַאקַאב ןעוועג טינ ךָאנ
 ,קילב ןייז טסָאה טנגעגַאב םיוק רָאנ
 ,דנַאל ןגייא ןיא וטסיב

 ןקידייל ןיא טינ זַא ,טרפב
 ;םיא וצ ןַאד ןעמוקעג
 ןקידיירפ ןיא -- !טכַארבעג דיל ַא --
 ,םיטש עגנוי ןייד סיוא טגניז

 ,טפירש ןייד ,דיל ןייד טנַאה ןיא טמענ רע
 ..טגערפ רע ןוא .טנעייל רע
 -- טפיטרַאפ קילב ןייז ןיוש ןיא דלַאב ןוא
 .טקעדטנַא קנופ ַא טָאה רע

 :ןָא ערעדנַא יד ךיוא ןעמוק דלַאב
 ,שֵא ,םיובנירג קחצי טמוק'ס
 -- ןָאזעניד ןוא ,טמוק גרעבמָאנ ןוא
 .שער רעביל ַא טרעוו סע

 ןָאזעניד רָאנ ,טייטש'ס רעװ ,טציז'ס רע
 ,ןָאנבױא רעד טמוק םיא
 ,ןָא ביײהנָא ןופ ,גנַאל טניז דניירפ ןיוש
 ...ןָא וועיק ןופ -- וויוב ךרוד

 "!סָאװ ,ךייש זיא סָאװ ,ץרּפ ;תיב,

 ןסַאג ןייז ,םייה ןייז זיא סע

 ,סָארדרַאפ לָאמ ַא ָאד ןיוש טַאהעג

 ..סַאּפש ןוא דיירפ ךיוא רַאּפרעד

 ,ךָאנ שילוּפ םיובנירג טדער'ס ,דָאש ַא
 ..טנעדוטס ַא זיא רע ךָאד
 ךָאד ץרּפ טָאה ?עלעטניּפ , סָאד
 ,טנעקרעד םיא ןיא דיי ןופ

 ,1951 רַאורבעּפ ןט2 ,עמיטש-רעטעברַא עיירפ (*

 ,1915 "ימ ,קרָאיײרינ ,טפנוקוצ ןיא "ןצרּפ טימ טפַאשטנַאקַאנ עטשרע ןיימ, (*

 ,402 טייז
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 -- טשרע ענטוק ןופ גנוי רעכיוה רעד
 ;טומ ןסיורג טימ גנוי ַא
 ,טשרעהַאב ןגרעבמָאנ ןיוש טָאה רע
 ,טוג יװ -- "ןעלהשמ, טימ

 -- ףיט ןוא ,דנָאלב ןוא גנוי -- גרעבמַאנ ןוא
 :טקיצטנַא ץלֲַא ךָאנ טדער רע
 -- "ךָאג רעכעה טינ היוא; רעייא ,ךַא --
 !טקילבעגניירא ףיס יװ

 ביל טלפיימש רע ןָאזעגיד ןוא
 ..סגיש א עלהשעמ ַא'ס --

 ,ךיד ןסעגרַאפ ןעד ןַאק רעוװ ,ָא
 ,.סנייא רעמונ ענַאילגעצ

 ,לָאמַא ןופ הנבי עייג יד
 ;ךיל ןוא טרָאװ ןופ טקנוּפ רעד
 לָאמ סעדעי יז טרעוו בורח סָאוו

 ..טינ יז טרעװ בורח ןוא

 -- טרָאד יצ ,ָאד יצ ףיוא ךיז טיוב יז
 ;טײנַאב טפַארק רעגנוי טימ
 -- טרָאװ ןוא דילישידיי סָאד טגנילק'ס ןוא
 ,(* ..טייקיבײא זיב ױזַא

 טרעדנוהרָאי ןטס20 בײהנָא (ב

 (תבש רָאנ טינ ןוא) םיא וצ ןייג סָאד ןוא זיוה ןיא ןצרּפ ייב םיתבש יד

 ןוא ,עיצוטיטסניא ןא ןרָאװעג זיא ,ןיבר ַא וצ "ןעװַארּפ ךיז,; ןעייג םידיסח יו

 טוג ױזַא טקנוּפ טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ רָאי ןעצ עטשרע יד ןיא טָאה יז

 עגנוי יד, .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ גנילדנעצרָאי ןטצעל םעד ןיא יװ טרינָאיצקנופ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמּפָאש ןושרג טלייצרעד ,*שידִיי ןוא שִיערבעה ןיא סרעביירש

 -קיצנאווצ-ןצניינ יד טָא, --- ,1901 ןיא ןצרּפ ייב טיזיוו ןכעלדײמרַאפמוא ןַא טימ

 ,ןילָאװ ןופ ןבילקעגנעמַאזצ (עשרַאװ ןיא) ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוחב עקירָאי

 יו ,גנוניוװ סעצרּפ וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,רעטרע ערעדנַא ןוא דנאלסור-סייוו

 -עג טָאה ,ץרּפ רעקירָאי-קיצפופ רעד ,רע ןֹוא ,טכיל וצ ךעלרעטַאלפ-טכַאנ

 ןיא ןיירַא םוק ךיא, ,(**"טפַארק-סגנויצוצ ןוא טײקמערַאװ ,ןבעל טימ טצָארּפש

 "טע עדעי טעמכ ,תונורכיז ענייז ןיא (ָאשיירָאב) םחנמ טלייצרעד ,בוטש (סעצרּפ)

 עגנוי עצנַאג ַא ןענייז רימ ,(1905 ךָאנ ןיוש ןעװעג זיא סָאד ןוא געט עכעל

 -װאטס השמ ,טרעבליג ,יקצַאדרעס עטנעי ,דלעפנעזָאר הנוי ,גרעבנסייוו .הרבח

 ןוא ,ןגיוא עצרַאװש טימ דִיי ַא בוטש ןיא ןוא ,בוטש ַא ןעוועג זיא'ס, ,(+*+.,,"יקס

 "עג ןענייז םיתבש ןוא ןסעזעג שיט םייב זיא (ןָאזעניד) רעטלא רעָארג ַא ךָאנ

 ,ןייג טפרַאדעג טינ ענימג ןיא טָאה ןגיוא עצרַאװש יד טימ דַיי רעד ןעוו ,ןעוו

 ,255 '1 ,1951 ,קרָאיװיג ,ןעזיר םהרבא ןופ רעדיל (*

 ,115 'ז ,10 טפעה ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג יד (**
 ,23 'ז1 ,1915 יימ ,קרָאיריג ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל (***
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 עציַאװש יד טימ דַיי רעד ןוא .ןעגנוזעג ןוא --- ןסעזעג שיט םורַא זיא ןעמ ןוא

 ןעגנַאגעגמורַא בוטש ןרעביא זיא ,ןביוהעגפיוא עּפאנאק רעד ןופ ךיז טָאה ןגיוא

 ,טציהעצ רעמ ץלַא ךיז ,ןעגנוזעגטימ עמיטש רעכעלטיױַאה רעטיירב ןייז טימ ןוא

 . םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,רָאכ ןטריזיװָארּפמיא םעד טימ ןריפנָא ןעמונעג

 ,(=..,"טניישעג

 םעיינ א ןופ יבר ַא ןעוועג ץרפ זיא ,גנוכײרשַאב סָאשיירָאב םחנמ טיול

 -ימלת יו ,םידיסח רעמ .םידיסח ענייז ןעוועג ןענייז סרעביירש עגנוי יד ,טינש

 ןייז וצ רעווש ןעוועג טלָאװ סע .םידיסח יװ ,דניירפ ןוא םירבח רעמ ןוא םיד

 ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,דימלת ַא ןייז וצ רעוש ללכב זיא סע ,דימלת ַא סעצרּפ

 ,רעד ןוא ,טפַאשיבר ,ץלַא יװ רעירפ זיא ץרּפ לייוו ,ןצרּפ ןופ ץוצינ ַא סעּפע ךיז

 לקיטש ַא ןייז ןילַא ןיוש זומ ,שיט ןייז ןופ םייריש עתמא טּפַאכעג טָאה סָאװ

 םעד ןיא ןייג ךיז ןעק רע .דימלת ןייק סעצרּפ טינ וליפַא ,דימלת ןייק טינ ,יבר

 זיא ץרּפ יו ,ןייז ןיוש זומ רע .ןייגכָאנ טינ רעבָא םיא ןעק רע ,םיכרד סניבר

 ַא ,ערעפיט ַא ןבָאה ןיבר םוצ זומ רע .רעײגכָאנ ןייק טינ ,רעייג א ,ןעוועג

 ָאד טפָא זיא'ס סָאװ ,יד יוװ ,תומייש עשירעפעש רעמ ןוא עטסקינייװעניא רעמ

 ,םידיסח ענייז ןוא ןיבר ַא ןשיוװצ

 ןוא ןצרּפ ןשיװצ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא תוכייש עטסקינייװעניא ַאזַא

 טול .ןיבר ַא ףיוא ןטינשעג ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,ןיקסוועשטידרעב ןגנוי םעד

 רענעגושמ סעצרּפ ןופ ןרָאװעג טריריּפסניא יקסוועשטידרעב זיא יכאלמ .ר .א

 -ידיסח סעצרּפ ןופ סעדנעגעל עשידיסח ענייז ןיא ןרָאװעג טגערעגנָא, ןוא ןלטב

 ,ןצױּפ ייב *בשוי; ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא יקסוועשטידרעב ,(**תוישעמ עש

 סרעייגניירא ןעוװעג ןענייז סָאװ ,יד ןוא םיא ןשיווצ ןעגנוָיצַאב יד ךיוא רעבָא

 ןופ יװ ןעגנויצַאב; ןעוועג ,טלייצרעד ןירָאג .ב יװ ,ןענייז זיוה ןיא םיא ייב

 ןוא -- ,גרעבמָאנ .ד .ה ךיוא ,(***"םידימלת טימ ןיבד ַא ןופ יװ טינ ןוא םירבח

 ןייק ןעװעג טינ זיא רע; :ןבירשעג טָאה -- ,טנעקעג טוג ױזַא ןצרּפ טָאה רע

 סָאד -- תמאב ןעװעג זיא רע סָאװ .םידימלת טלעטשעגפיוא טָאה סָאװ .,ינר

 -עג טינ לָאמ ןייק טָאה ץרּפ ,(+***"החּפשימ רעשירַארעטיל ַא ןופ רעטָאפ ַא זיא

 טָאה רע ."רדחק ןשירַארעטיל ַא ןופ רעדנירג רעד ןרעוו ןגעוו וליפא טכַארט

 זיא סָאװ דעי ףיוא טָאה יז ןוא --- ,ערעפסָאמטַא ןַא ,הביבס ַא ןפַאשעג זיולב

 .שרעדנַא רעדָא ױזַא --- טקריוװעג ,גנורירַאב רעטנעָאנ ןיא ןעמוקעג ריא טימ

 - ףלָאז ייז זַא ,טקריװעג ,ץלַא יװ רעירפ ,ץרּפ טָאה ןשַא ןוא ןגרעבמָאנ ףיוא

 גרעבמָאנ ..ערעפס-שידִי רעד ןיא טּפיוהרעד ןבעלסיוא ךיז ,ןײלַא רע יוװ ױזַא

 טפרַאװק :טגָאזעג ץרּפ טָאה .שיערבעה ףיוא םיריש טימ ןעמוקעג םיא וצ זיא

 ןצוו ןעגנערב ריא טעװ ,שידָיי ףיוא טביירש ,םיריש עשיערבעה יד קעװַא

 טָאה ןילַא ץרּפ יװ ױזַא) ןפרָאװעגקעװַא טינ טָאה גרעבמָאנ ,(זיצי*טלעוו רעד

 ןוא -- שידִיי ףיוא ןביירש ןביוהעגנָא רעבָא טָאה רע ,שיערבעה (ןפרָאװרַאפ טינ

 .טרָאד (*
 .4-3 רעמונ ,1945 ,קרָאײוינ ,רוטלוק עשידיי (**
 550 'ז ,1915 ינוי ,טפנוקוצ יד (***
 .60 'ז ,1948 ,סערייאיסָאנעוב ,ץרּפ .ל ,י (+***
 .טרָאד ( 55 נג
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 ןטשרע םוצ זיא רע ןעוו ,ןשַא טימ ןעשעג זיא סכעלנע סעּפע ,שידִיי טּפיוהרעד עקַאט
 יה ,שַאט ןופ ןגױצעגסױרַא; טָאה רע .סנייא ענַאילגעצ ףיוא ןעמוקעג לָאמ
 ףיוא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ךַאזסגנומיטש ַא סעּפע ,טלייצרעד ןײלַא רע
 ןטָארעג ץרּפ טָאה ,םײהַא טרָאפ, .."ןצרּפ סָאד ןבעגעגרעביא ןֹוא שדוק-ןושל
 ןיא סעלַא טנעק ריא סָאװ ,ןושל ַא ןיא ןָא סעּפע טכיירש ןוא ,ןַאמ ןגנוי םעד
 .סָאװ ,ןסיװ ךיא לעװ ,ןירַא רימ סע טקיש -- ,שידַיי ןיא --- ,ןגָאזסױרַא םיא
 לסיב ַא רעטעּפש ,לטעטש ןייז ןיא ןרָאפעגקירוצ זיא שַא .(*"ןגָאז וצ טָאה ריא
 ןעגנולייצרעד ייוצ טימ לָאמ סָאד -- ,ןצרּפ וצ ןעמוקעג לָאמ ַא ךָאנ רע זיא

 סנייא .דוי ןרָאפ -- ןעירול ףסוי 'רד ןבעגעגרעביא ייז טָאה ץרּפ ,שידָיי ףיוא
 ןעועג זיא סָאד ןוא ,טכעלטנפערַאפ ךיילג דוי רעד טָאה -- עלהשמ -- ייז ןופ

 רַאֿפ טינ ךיז טלַאה רע .,טריטויבעד טָאה ׁשֵא רעכלעו טימ ,גנולייצרעד יד
 "רעד ,טייקכעלנעזרעּפ סעצרּפ רעבָא ;טינ סע זיא רע ןוא -- דימלת ַא סעצרּפ
 ןקיבײא ןַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא, טָאה ,תונורכיז לטיּפַאק ַא ןיא רע טלייצ

 סָאװ ןוא םיא ןופ ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,הנתמ עטסרעייט יד -- -- -- םשור
 תילכת םעד ןכוז סָאד ןעוועג זיא ,םיא וצ קנַאד ןטספיט ןיימ םעד רַאפ ליפ ךיא
 ךיז ךיא טלַאה טרּפ םעד ןיא .םיא ןופ טנרעלעג ךיא בָאה סָאד ,ןביירש ןיא

 ןייא טינ ךיז טָאה -- ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא -- ץרּפ ,(*י"דימלת ַא סנייז רַאפ
 ןיוש ןעוועג זיא ,שַא ,רע ןעװו -- ,רעטעּפש ךיוא ןשַא רַאפ טלעטשעגנייא לָאמ
 טָאה עסערּפ עשידִיי יד ןעוו ,ןעועג סע זיא ,רעגייטש ַא ,ױזַא .טמירַאב-טלעוו
 -סױרַא -- ןשיטקַאט-טינ תמאב --- ןייז רַאֹפ טריקַאטַא רעטיב 1908 ןיא ןשַא
 רעבָא ,גננלעטש סשַא ןגעק ןעוװעג ןײלַא זיא ץרּפ .הלימ ןינע םעד ןיא טירט

 סעטַאמש עקיצומש טימ ליֹומ שירעלטסניק ַא ןעמ ליוװ, (ןבירשעג רע טָאה)
 ענעגייא סָאד .?!ְךיז יב טנעה יד ,טיל עקיצומש :;ןפור רימ ןזומ ,ןּפָאטשרַאפ
 -נָאק רעציווָאנרעשט רעד תעב (1908 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט) ןעוועג זיא
 ץרּפ טָאה ןשַא ןגעק טעלפמַאּפ ַא טכעלטנפערַאפ טָאה יקצולירּפ חנ .ץנערעפ

 -ןרע ןַא וצ ןיקצולירּפ ןפורעג ץנערעפנָאק רעד ךָאנ דלַאב ץיווָאנרעשט ןיא
 ,טנקסּפעג טָאה טכירעג-ןרע רעד .ץיזרָאפ סיקסווָאלטישז 'רד רעטנוא טכירעג
 ,(***ןטעב הליחמ ןֹׂשַא ייב ףרַאד יקצולירּפ חנ זַא

 רעירפ ךָאנ ,ןסייו רימ יו ,ץרּפ טָאה ,ןענעזייר םהרבא וצ ךייש זיא סָאװ
 וצ יו םיא טנרעלעג ,ץנעדנַאּפסערָאק עשירַארעטיל ַא םיא טימ טריפעג ןרָאי טימ
 ױזַא טקנוּפ ,(*י*יירעדיל ענייז טקורדעג ןוא טכיררַאפ ,ןביירש וצ טינ יו ןוא ןביירש
 טימ ןוא (=+* **ןטוּפָארּפ .י .י טימ ,(+י**יןרעטייװ .א טימ טרידנָאּפסערָאק ץרּפ טָאה

 ,קרָאיװינ ,טפנוקוצ יד ,"ןצרּפ טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ, ,ׁשֵא טולש (*
 ,460 'ז ,1915 יימ

 | ,49 'ז ,10 דנַאב ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג יד (**
 ןיכרַאײקסװָאלטישז םעניא ךיז טניפעג טכירעגנרע םעד ןופ לָאקָאטַארּפ רעד (***

 .ָא ויי טא

 ,1 דנַאב ,ןבע7 ןיימ ןופ ןדָאזיּפע ,סנעוײיר םהרבא (פ***
 | .148 '/ ,טרָאד (יי***

 טביירש ייז ןופ םענייא ןיא .סעדער ןוא ןוירב ןיא ןסוּפָארּפ וצ ןוירב סעצרּפ עז ( 505 0 8

 -טנע ןרעג ךייא לעװ ךיא ,טליוו ריא לפיוו ,ןזעל םוצ טקיש ןוא (רעדיל) טביירש , ;רע

 .209 'ז ."ןרעגניי םעד קידלוש סָאד זיא (רעביירש) רערעטלע רעדעי ,ןרעפ
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 רעד רעטנוא קפס םוש ןייק ןָא -- טָאה ןיוועל ןַאמּפיל .ערעדנַא ךס  ַא
 ןגעוו ןעגנולייצרעד עירעס א ןבירשעג -- קרעװ ענייז ןוא ןצרּפ ןופ גנוקריוו
 לטעטוש סשַא ןיא ןוא .טלעװ רעשינבר רעטלַא רעד ןופ ןטלַאטשעג עקיטכיל

 סעצרּפ ןופ טפול עמערַאװ יד טינ ןעד טשרעה ענייז קרעװ ערעדנַא ןיא ןוא
 סָאד טָאה -- ןשטנעמ םייב טייקנביוהעג ןוא טייקנייש טכוז ׁשַא ןוא ?קיטנַאמָאר
 -סקלָאפ ןופ ןָאט םעניא ןזרעפ סגרעבמָאנ ןוא ?ןצרּפ וצ תוכייש ןייק טינ ןעד
 םעגעי ןופ רוּפש ןייק ןעד ָאטינ ייז ןיִא זיא -- רעדיל סנעזייר םהרבא ןוא דיל
 ?ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ױזַא רע זיא ןצרּפ קנַאד ַא סָאװ ,גנופַאשקלָאּפ ןופ טלוק

 ןוא ןצרּפ ןשיװצ ךיוא יװ ,ןענעזיר ןוא ןצרּפ ןשיווצ תוכייש יד זיא סיוועג)
 רעכָא ,ןשַא ןוא ןצרּפ ןשיװצ תוכייש יד יװ ,עשינַאגױִא רעקיצניװ ַא ןגרעבמָאנ
 .ןַארַאפ זיא תוכייש ַא

 גַאלרַאפ רעד ןעוו ,רעסערג ךָאנ טרעוו טעטירַאלוּפָאּפ ןוא גנוקריוו סעצרּפ
 .ח .י רעטנוא רעִירפ) דוי רעד טַאלבנכָאװ סָאד 1899 ןיא טעדנירג ףסאיחא
 טרָאד טרעװ ץרּפ ןֹוא (עיצקַאדער סעירול .י 'רד רעטנוא ךָאנרעד ,סיקצינווַאר
 -טנפערַאפ יד טרָאד רע טיײנַאב 1900 ןיא .(*רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא טעמכ
 ירוצ ןסעיווצ ,רעכעה ךָאנ טשינ בױא) ןעגנולייצרעד עשידיסח ענייז ןופ גנוכעל

 -רעווש לארשי; םינָאדװעסּפ ןרעטנוא .(ערעדנַא ןוא ןוגינ א ןופ לוגליג ַא ,גרעב
 ףיוא רע טמענ 1901 ןיא .*ױשרַאװ סיוא ווירב , ןביירש וצ ןָא רע טבייה "טימעג
 רָאי 25 סװָאלָאקַָאס םוחנ דובכל ךובלמַאז ןשַיערבעה ַא ןופ גנוריטקַאדער יד ךיז

 ,=*טעברַא עשירַארעטיל

 טעטש; -- דוי ןופ גנולײטּפנָא עקידנעטש יד רעביא רע טמענ 1902 ןיא
 טריפ רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .("ןיב יד; םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) "ךעלטעטש ןוא
 *שרוח וצ שדוח ןופ, קילברעביא םעד ("גילעפוצ ,ל ,י; ןעמָאנ-ןעּפ ןרעטנוא) רע
 גָאלרַאפ ןקיבלעז םעד ןופ עבַאגסיױא-שדוח רעד ,עילימַאפ רעשידַי רעד ןיא
 .דוי םעד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ףסאיחא

 -בעה סנַאמשירפ דוד ןיא ךיוא טסַאג רעטּפָא ןַא ץרּפ זיא ןרָאי ענעי ןיא
 ןעוו ,1903 ןופ ןביױהעגנָא ;חלשה ןיא ,ףסאיחא חול ןיא ,רודה טַאלבנכָאװ ןשלער
 -רע רעד ,דניירפ רעגרוברעטעּפ םענופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא טרעוו רע
 ַא לבור 150 טגירק רע ּוװ ,דנַאלסור ןיא גנוטייצ רעשידִיי רעכעלגעט רעטש
 -עפ עכעלטנכעוו רע טביירש -- ,גנולייצרעד ַא ךָאװ עדעי ןקורד ןרַאפ שדוח
 ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,הפוצה טַאלבגָאט ןשיערבעה םעד רַאפ ךיוא ןענָאטעיל
 - .טסיצילבוּפ ַא יװ וויטקַא לָאמ ַא רעדיוו טרעװ רע .(***עשרַאװ ןיא ןײגוצסױרַא

 טָאה ,ךדוי ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,יקצינווַאר .ה .י טלייצרעד סע יו (*
 טָאה רע :טפירשנכָאװ רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ ֹוצ טלקנייוקעג רעירפ ךיז , ץרּפ

 סָאװ ,גנוטייצ רעד רַאפ ןביירש וצ ?טנַאה עיירפ, ַא ןבָאה לָאז רע זַא.. טרעדָאפעג
 ,יקצינוװוַאר טגָאז ,רעבָא ךיא .ץורית םוש ַא ןָא ןרעװ טקורדעג זומ סע ןוא -- לי רע

 ןעגנַאגעגנײא רע זיא ףוס םוצ .גנידַאב םעד ןעמעננָא טלַאװעג טינ ןפוא םושב בָאה

 .(203 'ז ,ביבאילת ,1949 ,גנילירפ ,2 ,טײק ענעדלָאג יד) ...יאנת ַאזַא ןָא ןביירש וצ

 ,220 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ןוירב (**
 .א"ישת ,ןויס 'ד ,ביבאילת ,רקובה ןיא (תונורכיז יעטק) "ץרּפ .ל .י, ,ץכ ןויצ ןב (+**

 םעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןטעברַאפ ןצרּפ רע טָאה 1003 ןיא זַא ,ץכ ןויצ ןב טלייצרעד ,בגא
 טגיילעגרָאפ םיא טָאה רע .ףסאמ -- ךוברָאילטרעפ ןייז ןוא ןמזה ןשיערבעה ןכעלגעט
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 ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא ןטפעשעג עשילהק ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טשימ רע

 ,ןטַארעטיל רַאפ עסַאק; ַא ויטַאיציניא ןייז טיול טעדנירגעג עשרַאו ןיא טרעוו
 ןכעלרעי ַא ןופ ןַאלּפ ַא סיוא רע טעברַא ,ןייז קידייל טינ לָאז *עסַאק, יד ידכ
 -תושב טרעװ רע ,(*דנָאפ-רוטַארעטיל םעד תבוטל (לַאב-םירופ ַא) לאכ-רעביירש

 ,רעירפ יו ,זילב טינ ,רעגנערב-ףליה רעלעירעטַאמ רעד ןענַאזעניד טימ תופ

 -ַאפ א תמאב טרעוו רע .סרעביירש עשידַיי ןופ רעבעג-הצע רעשירַארעטיל רעד
 רעדילגטימ עריא ןופ רעצעמע זיא .."החּפשימ רעשירַארעטילא רעד רַאפ רעט
 טינ טרַאװ ןלַאפ ךס ַא ןיא ןצרּפ וצ ?ךיז רע טדנעװ ןעמעוו וצ -- טיונ ןיא
 ,ר טלייצרעד ,סרעלעטשטפירש עמערָא? ..ןדנעוו םיא וצ ךיז לָאז ןעמ זיב ץרּפ
 טלעטשַאב רע טָאה סרעלָאמ עמערָא ייב ,טציטשעג רדסכ רע טָאה ,סקַאל-ץרּפ
 ערעדנַא ןוא ןקילַאיב טימ טרידנַאּפסערָאק רע ,(+יירעדליב טפיוקעג ,ןטערטרַאּפ

 רָאי 25 יד דובכל ךובלמַאז א ןגעו סרעלעטשטפירש עשידִיי ןוא עשלערבעה
 ,(***ןָאזעגיד בקעי דניירפ ןטסמיטניא ןייז ןופ טעברַא עשירַארעטיל

 -רַאפ ןוא דניירפ רעװעשרַאװ סעצרּפ ןבָאה -- 1900 ןיא -- ךָאנ רעירפ
 רָאי ַא ןיא ןרעייפ וצ ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא שארב ןענַאזעניד בקעי טימ סרערע
 -טקַא רעשירַארעטיל ןייז ןופ רָאי 25 יד ןוא גָאטנריױובעג ןטס50 סעצרּפ םורָא
 --- םיא ןבָאה ייז לייוו ,סנטייצַאב תונכה ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ,(+***טעטיוו
 עטלמַאזעג ענייז הנתמ ַא יװ ןגָארטרעטנוא טלָאװעג -- בוט-םוי ןטלּפָאט םוצ
 א ןוא/ -- ןאלּפ טנַאזעניד ןעוועג זיא סָאד ,(+*+*ידנַאב ןסיורג ןייא ןיא ןטפירש
 ענעסעגרַאפ-ץנַאג רעדָא -בלַאה עטלַא רדסכ ךיא בָאה ,רע טביירש ,רָאי ץנַאג
 ענעדיישרַאפ עטלַא ,טרעטעלבעג ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ,רעכיבלמַאז עשידִיי
 -כרוד ןבַאטשכוב עטעװעקַאילבעגּפָא טימ ןריּפַאּפ עטלעגרַאפ ףיוא ןטפירשטנַאה
 -עגוצ לטפעלב ֹוצ לטעלב ,טסַאּפעגפיונוצ הרוש וצ הרוש ,טנעיילעגכרוד ,טקוקעג

 -רַאפ טימ ,טַאהעג םיקסע סרעדניבנייא ןוא סרעקורד ,סרעצעז טימ ,ןדנוב
 -סיוא ריִמ ןלָאז יז ,טריפעג ןטפעשעג טייל עכייר ןוא םינקסע עשידִיי ענעדייש
 -ּפִא סָאד ןטסָאק וצ טכיורבעג ןבָאה סָאװ ,לבור טנזיוט רָאּפ עקיטיינ יד ןעייל

 טסייה סָאד ,"רצוא; רעד .?רוטַארעטיל ענייפ רצוא  ַאזַא קידנעטשנָא ןקורד
 ,עשרַאוו) ייליבוי םוצ סיױרַא זיא ,דנַאב ןקיד ןייא ןיא ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ

 גנולייצרעד ןייא ןוא גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא ןעלקיטרַא ריפ רַאֿפ שרוח ַא לבור 0
 ןעמ זַא ,יאנתמ ןעמונעגנָא גאלשרָאפ םעד טָאה ץרּפ .ףסאמ ןקידמישדחייירד םעד ןיא
 ןופרעד זיא וירב א טימ רעטנַאלּפ ַא סעּפע ּבילוצ רעבָא ,ןריטקַאדער טיג םיא לָאז
 ,71005 רָאי ןיא ךרעל , טינ ןוא 1902 ןיא ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד .ןעמוקעגסױורַא טינרָאג
 ,121 'ז ,1929 ,ענליוו ,םעדער ןוא ווירב סעצרּפ ןיא ליזיימ ןמחנ תועט יּפ לע טביירש סע יוִו

 "לושרַאו סיֹוא ווירב, סעצרפ ךיוא עז .18--17 'זז ,2 דנַאב ,ןדָאזיּפע ,ןעזייר .א (*
 .ךוי ןיא (ווירב ןטייווצ ףוס)

 .32 'ז/ ןצרפ םורָא (**

 ,222 '1 ,1944 ,סעדער ןוא ןוירב (***
 ףימ יוװ) טינ ןרָאװעג ןריובעג זיא ץרּפ זַא ,ןעמונעגנָא ןעװעג זיא טלָאמעד (ףפ**

 ךיל ןשיערבעה ןטקורדעג ןטשרע ןייז רַאפ ןוא ,1851 ןיא רָאנ ,1852 ןיא (טציא ןסייוו
 טָאה רע שטָאכ ,1876 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ."םירמוא יל, ןטלַאהעג ןעמ טָאה
 .םיריש עשיערבעה טקורדעג 1975 ןיא ךָאנ

 אנכש טלייצרעד ,"רָארָאנַאה זיא'ס ןכלעוו ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןײלַא ץרפ, (ייי**
 ,.(109 'ז ,1940 רעבָאטקָא ,רוטַארעטיל עשיטעיווָאס) ןײטשּפע
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 -רעביא ;1902 ,גרוברעטעּפ ,דניירפ םוצ עגַאליײב ַא יו טקורדעגרעביא 1
 -מָאק גנישילבָאּפ ורביה ןופ ,1906 ,עשרַאװ ,?סערגָארּפ, גַאלרַאפ ןופ טקורדעג
 רעקיבלעז רעד ןיא ,(1907 ,קרָאי-וינ ,טפנוקוצ רעד וצ עגַאליײב ַא יװ ןוא ינַאּפ
 םיבתכ עשיערבעה סעצרּפ דנעב ריפ ןבעגעגסױרַא "הישות; גַאלרַאפ טָאה טייצ
 ,המדקה סרענויולק ףסוי 'רד טימ

 ,טלייצרעד ןָאזעניד יװ ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה, טעטימָאק-ייליבוי םעד ןיא
 -ייז ןוא ןטסינויצ עקיטלָאמעד יד טימ ךיילגוצ ..,ןרָאטַאלימיסַא רעװעשרַאוװ יד

 טימ ףיילגוצ -- סרעייטשרָאפ ערעייז טימ ןטסינויצ יד ןוא ,סרעייטשרָאפ ערע
 -עניד טגָאז ,ןעײטרַאּפ עלַא .?רעטעברַא ןעמערָא םעד ןוא רעירַאטעלָארּפ םעד
 -עג טָאה (ייטרַאּפ עכעלטיא ,ןקירעייז םעד ןבָאה טלָאװעג םיא ןיא ןבָאה ,ןָאז
 .. ןעמירַאב ךיז םיא טימ ,ןרע םיא טימ ךיז טלָאװ

 ןַא --- .רעלַאנָאיצ ַא ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ ןיוש טלָאמעד טָאה ץרּפ ,ָאי

 רעד ,רעשידִיי רעד ןופ ןענַאגרָא עלַא טעמכ ...רוגיפ -- רעשַיײטרַאּפרעביא
 רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה עסערּפ רעשידִי-שיסור רעד ,(*רעשיערבעה
 ,ןעלעדנעמ ןופ ןעגנוסירגַאב ןעמוקעגנָא ןענייז סעדָא ןופ ...גנורעייפ-ייליבוי
 ןשיוצ .(2--1 רעמונ ,1901 ,דוי רעד) ערעדנַא ןוא ןגורפ ,ש ,ןעמכילע םולש
 "בוד .ש ןוא םעה דחא טלעפעג וויטַארטסנָאמעד ןבָאה טרעסירגַאב רעסעדָא יד
 ןוא ולגי ןב יקוב טרילוטַארג שיפַארגעלעט ןצרּפ ןבָאה גרונרעטעּפ ןופ .(**װָאנ
 דנַאלסור ןקע עלַא ןופ ןשעּפעד-בוט-לזמ ןעמוקעגנָא ןענייז סע .,(***ץכ ןויצ ןב

 ,(+++*דנַאלסיױוא ןופ ןוא

 ײלליבי סעצרּפ ןופ טייהנגעלעג יד ןבָאה סעכַאגסוא עשיערבעה עקינייא (*
 ,טרעקרַאפ ,ןבָאה ערעדנַא ,(61 'מונ ,1901 ,דָאכסָאװ) ןריקַאטַא וצ םיא טצונַאב גנורעייפ
 הע .יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ןעוװועג זיא ייז ןשיווצ .ןעגנַאזעג-ביול ןעגנוזעג םיא
 ,1901 ,הנשה רפס ןיא ןוא ,שידיסח סעצרּפ רַאפ טרעטסײגַאב ןעוועג טּפיוהרעד זיא
 ןשיריל-שיטסַאיזטנע ןייז ףיוא יקסוועשטידרעב טָאה ,ווָאלָאקָאס םוחנ ןופ טריטקַאדער
 רעזדנוא ןיא םירישה ריש רעד זיא ץרּפ .ל .י ןופ תודיסח יד, ;ןבירשעג רעגייטש
 םידיסח תנשימ ןייז זיא סע רַאברעדנוװ יוװ .ןיורק עטסנעש ריא ןוא רוטַארעטיל רעיינ
 ןייז ןצ ןכיילג ןייק .ָאטינ זיא סע :ענייז םילבוקמ יד ןענייז סע ןביוהרעד יו ןוא
 .גרעב יײוװצ ןשיװצ ןייז יו קרעוו ערעסערג ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ונועמב החמשה
 ןוגינ רעיינ ןייז ;ןטנעמיד ערעייט ןענייז רעכעה ךָאנ טינ בױא ןֹוא םידיסח תוחיש ענייז
 םיכאלמ .ר .א טיול טריטיצ) ..,"םיא וצ טינ סכעלנע ןייק טָאה סָאװ ,דוחיה ריש , ַא זיא
 ,(1945 ,4--3 ,רוטלוק רעשידיי ןיא ?יקסוועשטידרעב ןוא ץרּפ,

 -ואב א טכאמעג םיא טָאה ןעמ ןוא סעדָא ןיא ןעוװעג 1904 ןיא זיא ץרפ ןעװו (**
 טסאג םעד דובכל עדער ןייז ןיא רעבָא ,החמיש רעד וצ ןעמוקעג םעה דחא זיא ,טעק
 טינ זיא טָאג ןיד רעבָא ,קלָאפ ןיימ זיא קלָאפ ןייד, :טגָאזעג קיטכירפיוא רע טָאה
 ,תונורכיז סעשטיװָאמַארבַא שריה ךיוא עז ,(א"ישת רייא 'כ ,ביבאילת ,רבד) "טָאג ןיימ
 ,1946 רַאורבעפ ןפ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ןיא

 .א"ישת ןויס 'ד ,ביבאילת ,רקובה (5**
 רענעי ןגעו טביירש -- סעינָאלָאק עשידיי עשידנעלסיוא יד ןיא גנומיטש יד (555*

 ןוא ,רעלַאנַאאצאנ ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ ןרעוװו וצ ןביוהעגנָא טָאה -- יקסינַא .ש טייצ
 -רַאפ טנַאקעג טינ רענייק טָאה ןצרּפ .עלָאר עקיטכיו א טליּפשעג םעד ןיא טָאה ץרּפ
 ךיא ץרּפ .ןטַארקַאמעדילַאיצַאס (עשירָאטַאלימיסַא) עטסנסיברַאפ יד טינ וליפא ,ןענעקייל
 עשידיי סָאד טנרעלעג טיילעגנוי ןבָאה קרעוו ענייז ןיא .ןָאפ א ,טנעמוגרַא ןַא ןעוועג
 טנרעלעג ךעלדיימ ןוא םירוחב עטרילימיסַא ןבָאה םיא בילוצ ,םוטנדיי סָאד ןוא קלָאפ
 ףעשיטסידנוב א ייס ,רעשיטסיניצ א ײס -- טנװָא רעשידיי רעכלעוו ןטלעז ,שידיי
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 -עג טכעלטנפערַאפ ןענייז עקירעמַא ןיא ךיוא ,ןײלַא עּפָארײא ןיא טינ ןוא
 ןופ עסערפ רעד ןיא טּפיוהרעד ,ייליבוייץרּפ ןפיוא ןפורּפָא עטרעטסייגאב ןרָאװ
 -וּפָאּפ ןייז טָאה םוטעמוא יװ רעמ רעבָא .(יגנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 טכַארברַאפ טָאה רע ּוװ ,טָאטש רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא טליפעג ךיז טעטירַאל
 יד ןענופעג 1900 םורַא ןיוש טָאה רע ּוװ ןוא ןבעל ןייז ןופ רָאי 25 עטצעל יד
 ןשיוװצ ,דניירפ עטסטנעָאנ ןוא סרערערַאפ עטסערג ענייז ןופ לָאצ עטסערג
 רעטסמיטניא ןוא רעטסטנעַאנ רעד ןעװעג ,טסוװַאב יוװ ,זיא ןָאזעניד עכלעוו
 -עשרַאװ ךרוד גָאט םענעי ןיא -- ןָאזעניד טביירש -- ןיב ךיא ןעוו, ...דניירפ
 -ַאב טינ ןוא עטנַאקַאב ,ןדיי רעטרעדנוה ךימ ןבָאה ,ןעגנַאגעגכרוד ןסַאג רעוו
 םעד וצ ןתוחמ ןטסטנעָאנ םעד יװ ,בוט-לזמ ןעמערַאװ ַא טימ טנגעגַאב ,עטנַאק
 זיא ןתובשחמ לעב טול .."ןגיוצעג לבוי רעד ךיז טָאה געט יירד ...לבויה ןתח
 ַאַא, (**"רעביירש ןשידִיי ַא ןופ לבוי רעקיטכיר רעטשרע רעד, ןעוועג סָאד
 יד ייב ,דנוא ייב .ןעזעג טינ ךָאנ עשרַאװ טָאה ,שֵא טלייצרעד ,גנורעטסײגַאב
 ןבָאה רימ ...בוט-םוי רעסיורג ,רעסיורג ַא ןעוועג ךעלקריוו סע זיא ,(***"עגנוי
 טימ ךיז טָאה רע ,(****רעדעפ ענעדלָאג ַא ןצרּפ טפיוקעג ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז
 יקעװַא ,גרַאװגנוי יד ,זדנוא ןעמ טָאה טעקנַאב םייב ,טיירפעג רעייז הנתמ רעד
 ןוא םיתב-ילעב עקידובכב יד ןסעזעג ןענייז ןָא ןביוא ;ןטנוא ןופ ץנַאג טצעזעג
 ,ןעמוקעגניײרַא זיא ץרּפ .טעברַאעג טָאה ץרּפ ּוװ ,ענימג רעד ןופ רעדילגטימ יד
 סָאד, :קידנגָאז ,שיט ןייז ייב זדנוא טצעזעגקעװַא ןוא ,טכוזעגפיוא זדנוא טָאה
 עגנוי יד ןוא סרעביירש עגנוי יד ,ייז ,(6+++-.,,"םינתוחמ עקיטכיר עניימ ןענייז
 ןא רעטעברַא ןשיװצ טּפױהרעד ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד -- סרענעייל
 ׁשַא סָאװ טָא ןוא ,(5*+* **...םינתוחמ עקיטכיר יד; ןעוועג ןענייז --- ןשטנעמ-סקלָאפ

 ןענעל ןָא ןעגנאגַאב ךיז זיא -- ("ןרעייז, רַאפ ןצרּפ ןטלַאהעג ןבָאה ןעייטרַאּפ עדייב)
 סָאװ ,וויכֹרֲא סיקסוװַאלטישז .ח 'רד ןיא .(154 'ז ,10 דנאב ,ןטפירש עטלמַאזעג) ..."זצרּפ
 רעד טיהעגפיוא ךיז טָאה ,(ָאװיי טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןיא ףךיז טנגיפעג

 -ןטנעדוטס עשידיי ַא טקישעג טָאה סע סָאװ ,ייליבכויץרפ םֹוצ גנוסירגאב א ןופ טסקעט
 ןרָאװעג ןפורעג לעיצעפס ןיא סָאװ ,גנולמַאזרַאֿפ ַא -- ,ץייווש ,ןרעב ןיא גנולמאזרַאפ

 ןטנעדוטס עשידיי רענרעב .ןפַאש שירארעטיל רָאי 25 סעצרּפ ןופ ייליבוי םעד ןרעייפ וצ

 ןשיווצ -- ,ןכַאז ךס א רַאפ ראליבוי םוצ טײקרַאבקנַאד עפיט רעייז טקירדעגסיוצ זבָאה
 -סקלָאפ רעד רַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד, ןעוועג זיא רע סאו ,רַאפרעד ךיוא ייז

 ...טליפעג(נָא) טלאהניא םעיינ טימ עמֹרָאפ עיינ יד ןוא ןפאשעג עמרָאֿפ עיינ א רוטַארעטיל
 ,עיסימַאק ַא ןופ ןרָאװעג טענראעגסיוא ןזיא גנוסירגאב רעגנַאל רעד ןופ טסקעט רעד
 ,ןרעב ןיא טרידוטש טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,דלעפנעזָאר .ש ןופ ןענאטשאב ןיא סָאװ
 .אלידוי .ף ךוא ,רעפיירש ןשיטסידנוב ןטנאקצב םעד ,(ןימירפ .ק) ןייטשמולב .י

 ןז ,ןהירשצר יקסרועשטניה סירָאמ טאה (1901 יימ ןט18) סטרטוורַאפ ןיא (*
 ַא ךיז טניפעג יי ןשיװצ זַא ,טנַאמרעד גנַאל טינ ָאד ןשטנעמ ךיז ןבָאה עשרַאוו ןיא ,
 ןופ רלָאג ןכאמ ןָאק סָאװ ,ףשכמ א ,ענייה רעשידיי א ,םענורביל-ורּפש רעכעלשטנעמ
 ( ' ,5 רנאב ,יקסוועשטניוו .מ ןופ קרעװ עטלמַאזעג) ,וו"זֲאא "דמאז

 .33 'ז ,יימ--לירפצ ,1915 ,עגליו ,טלעװ עשידיי יד (**
 ךיוא ןעוועג ,ןשַא ץוח ַא ,עגנויי יד ןשיווצ ןענייז ךוי ןיא טכירַאב ןטיול (***

 | .ןיסענג .נ .א ,ןיוועל ,ןאמפיל ,ןעזייר ,גרעבמַאנ
 ,403 'ז ,יימ ,1915 ,קרָאי-יג ,טפנוקוצ יד (55**

 ףיט; זַא ,רעקיטירק ןשידיישיטעוװוָאס ַא ,רעדנעלסיוא .ג ןופ גנוטפיוהַאב יד (יפפ**

 'ןסיו) גגולדנאוומוא ערענַאיטקאער ןייז ןכאמוצכרוד ןביוהעגנָא ץרפ טעה ?ןרָאי רעפס
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 ןיא ןעוו ,לבוי ןופ גָאט ןיא; :ןצרּפ ןגעוו תונורכיז ענייז ןיא רעטייוו טלייצרעד
 רעד ןופ רעדילגטימ יד טימ ריעה ינּפ יד טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז בוטש ןייז
 רעד ןופ טינ) ענימג רעד ןופ רעטעברַאטימ סלַא ןרילוטַארג וצ םיא ענימג
 ןעזסיוא רעייז ןיא .טיילעגנוי ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענייז ,(רוטַארעטיל רעשידַיי

 טימ ןײגנײרַא לָאז רע זַא ,ןצרּפ ןטענעג ןבָאה ייז ,רעטעברַא טנעקרעד ןעמ טָאה
 יד טימ טעטימָאק םעד ןטעבעגרעביא טָאה ץרּפ .בוטש רערעדנוזַאב ַא ןיא ייז
 דלַאב .רעטעברַא ייווצ יד טימ בוטש רערעדנוזַאב ַא ןיא ןײרַא זיא ןוא ריעה ינּפ
 ,טכיזעג ןקידנעמַאלּפ א ןוא ןגיוא שקידנעשטשילב טימ ןעמוקעגסױרַא רע זיא

 ץרּפ ןוא ,קעװַא ןענייז רעטעברַא יד ..ךֹוב ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנעה יד ןיא
 עיצַאגעלעד ַא ?ןעוועג זיא סָאד רעוו ריא טסייוו; :גנורעטסיײגַאב טימ סיוא טפור
 רעד טָא טימ גנוסירגַאב עלעיציפָא ןַא טקישעג רימ ןבָאה ייז !ידנוב ,, ןופ
 | ,ךוב ןפיוא ץלָאטש רע טזייוו --- "!הנתמ

 ,"דנוב, ןופ לּפמעטש םעד ןגָארטעג טָאה עכלעוו ,גנוסירגַאב עלעיציפָא יד
 ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טכיל ןקידנענערב םעד ייב טנערברַאפ ןָאזעניד טָאה
 ץרּפ טָאה ךוב סָאד .ןצױּפ ייב ןעניפעג טינ סע לָאז *ענַארכָא; יד זַא ידכ ,שיט
 ןעװעג םיא זיא סע ןוא ,ןטּפירקסונַאמ עטסרעייט ענייז ןשיווצ ףיט ןטלַאהַאב
 -סקלָאפ ןייז ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ןעוועג זיא ךוב סָאד ...ןבעל עצנַאג סָאד קילייה

 םוש ןייק ,ןעעז רימ יו ,טָאה (32 'ז ,וועיק ,1926 ץרַאמ--רַאונַאי ,עיצולָאװער ןוא טפַאש
 -געירָא-שיטסיניצ ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש א ןרָאװעג טלאמעד זיא ץרּפ .טינ דוסי
 וצ טינ טָאה סָאד רעבָא :תמא ןיא סָאד -- ןטפירשטייצ עשיערבעה ןוא עשידיי עטריט

 ןוט ֹוצ טימרעד טָאה רעקיצניוו ךָאנ .?גנולדנַאװמוא רערענָאיצקַאער , סעצרּפ טימ ןוט |
 עשידיסח עניײז ןופ לייט ןטסערג םעד ןבירשעג ה"י ןטס20 בייהנָא טָאה רע סָאװ ,סָאד
 -רַא עשיטסיצילבוּפ יד ךיוא יו ,"ןטכישעג, עקיזָאד יד .ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןוא
 ןיז טלעטשעג, טינ טָאה ץרּפ זַא ,עטרעקרַאפ'ס טקנוּפ ןזייו ,טייצ רענעי ןופ ןטעב
 עשידייפ יד .טריוניסניא רעדנעלסיוא יוװ ,"עיזַאושזרוב רעשידיי רעד טסניד ֹוצ סופ
 טנַאקעג טינ ןצונ םוש ןייק ןעיידיא ערַאטינַאמוה ףיט סעצרּפ ןופ טָאה ?עיזַאושזרוב
 ,ןבירשעג ןײלַא רעירפ רָאי עכעלטע טימ רעדנעלסיוא רעקיבלעז רעד טָאה ,כגא .,ןבָאה
 ײֿבַאמוה ןוא ןטרעוו עזעיגילער ןטכידוצרעכיא ידכ ,ןבעל ןייז ןנעגענפַא טָאה ץרּפ , זַא
 -ער ןשידיי ןופ ןכירטש טנורגקעשיטעַאּפילַארטײנ ןיא -- ןוויטַאמ עלַאגאגאניס ,ערַאט
 עכעלמיטסקלָאפ ןוא שידיסח ןופ דָאירעּפ םעד ןיא רָאנ טינ ןוא .(1928 ,ענליוו ,םזילַא
 ךָאנ ,עיצולאװער רעשיסור רעד ןופ לאפכרוד םעד ףךָאנ ,רעטעּפש ךיֹוא -- ןטכישעג
 יװ םעד ךָאנ ןוא גנונעפַאה ןוא קערש ןייז ןבירשעגנָא טָאהעג ןיוש טָאה ץרּפ יו םעד
 -- "ְןייֹרֲא לֹוׁש ןיא קירוצ, טפור רע זַא ,ןעוועג דשוח טאהעג, ןיֹוׁש םיא טָאה ןעמ
 עלַאקידַאר ענעפורעגנָא ױזַא ענייז ןופ ךות םעד יירט ןבילכעג ןתמא רעד ןיא רע זיא
 טסייה, :קַאװטיל .א טסילַאיצָאס רעד זיא תודע ןַא .ןרָאי רע90 ןוא רע70 יד ןיא ןעיידיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומיטש ןוא ןלַאעדיא יד ןופ ןטָארטעגּפָא טָאה ץרפ זַא ,רע טגערפ ,סע
 לָאמ עטצעל סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו .טינ סיוכרוד ?ןרָאי רע90 יד ןיא טשרעהַאב םיא
 ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טעקנַאב ַא ףיוא ןיוו ןיא 1912 ןיא ןעוועג זיא סָאד -- ןעזעג
 -ַאיצַאס ןופ גנורעטייוורעד ןייז ןפרָאװעגרָאפ םיא בָאה ךיא ןוא -- ןגעוװ דובכ ןייז ןופ
 וו ,טסילַאיצַאס אזַא ךיוא טנייה ןיב ךיא, :טרעפטנעעג ךעלטנפע ױימ רע טָאה -- םזיל
 -ָאס רעיא טמענ ריא סָאװ ,טינ רעֶמ .ריא יוװ ,טסילַאיצַאס ףערעגרע ןייײק טינ ,לָאמַא
 יד יב ,לביב רעד ןיא ןענופעג םזילַאיצָאס ןיימ כָאה ךיא ןוא ,ןסקרַאמ ייב םזילַאיצ
 זַא ,טזייוואב סָאד רעבָא ,הלכשה קיטש ַא ,קַאװטיל טגָאז ,טקעטש םעד ןיא ."םיאיבנ
 ןוא רוטַארעטיל) ?טסילַאיצָאס ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןרָאי ענעי ןיא ךיוא טָאה אפוג ץ'רּפ
 ,(123 'ז ,1933 ,קרָאי-וינ ,ףמַאק
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 גנוטסעפ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןטלאהעגפיוא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,קעטָאילביב

 ילָאּפ ןייא ןופ ןעגנאגעגרעביא םייחעג ןיא זיא סע ּוװ ,"ןָאיליװַאּפ ןטנעצ, ןופ

 ,טסטעפרַאפ ןעוועג ןענייז ךוב ןופ רעטעלב יד ,ןטייווצ םוצ ןטריטסערַא ןשיט

 זיא ןענײטשּפע אנכש טול .(*"טייקנזועלעגסיוא ןופ ןסירעצ ןוא טרימשעגסיוא

 "רעטעבױַא עשידִיי ענעטירשעגטרָאפ יד; סָאװ ,"טנעזערּפ רעלעניגירַאא רעד

 רַאלּפמעוקע ןטנַאמרעד םעד ץוח ַא אמתסמ) ןעװעג -- ןצרּפ טכַארבעג ןבָאה

 -לֵא ,רעטסערּפעג דלָאג ןיא ,רענעדנובעג ןייפ ַא; -- (קעטָאילביב רעשידִיי ןופ

 טפירשפיוא יד .גנולמַאז קרעוו ןייז ןופ טַאמרָאפ ןטיול ,ריּפַאּפ ןייר טימ םָאב

 רָאי 25 עקידנגלָאפ יד ןיא םיא ןליפוצסיוא ךייא ןשטניוו רימ' ;טעטיולעג טָאה

 (***'רָאי 25 עטשרע יד ןיא יו ,קרעוו עלופטכַארּפ עכלעזַא טימ טקנוּפ

 -ירגַאב ריא ,ייליבוי סעצרּפ וצ עיצַאגעלעד עשיטסילַאיצַאס-שידִיי יד טָא

 טינ) קעטָאילביב עשידִיי ןייז -- טכַארבעג םיא טָאה יז סָאװ ,הנתמ יד ןוא גנוס

 ןסירעצ -- ,(טקירדעגסיא תועט יּפ לע ךיז טָאה ׁשֵא יװ ,קעטַאילביב-סקלָאפ

 ױזַא ,טזייו -- ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ ןופ הסיפת רעד ןיא טייקנזעלעגסיוא ןופ

 טרָא םעד ,גנורעייפ-לבוי רעד ןיא סרעמענלייטנא ערעדנַא עלַא ןזייוו סָאד יו

 ןשידיי םעניא ןעמענרַאפ וצ ןויוװַאב ןיוש טלָאמעד טָאה ץרּפ סָאװ ,ןַאנכיױא

 -עד רעד ןיא עלָאר עקידנריפ ןייז טריזילָאבמיס ױזַא טקנוּפ .ןבעל-סקלָאפ

 ןצרּפ ןבָאה גרעבמָאנ ןוא ׁשֵא ןעוו; ,ענעצס יד רוטַארעטיל רעשידִיי רעקיטלָאמ

 "נואק :תובהלתה סיורג טימ ןעגנוזעג ייברעד ןוא טנעה יד ףיוא ןגָארטעגמורַא

 רעטסערג רעד ןיא סנטייו רעד ןופ ןענַאטשעג זיא ןָאזעניד .."ויניבר רעזד

 ןופ ןרערט ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןגיא עטפנַאז ענייז ןיא ןוא עיצַאטלַאזקע

 ןושרג 'רד וקיבלעז םעד ייב רימ ןענעייל --- לָאמ ַא סָאװ טרעוו ץרּפ ,(***"החמש

 -עג סלַא ךיוא רָאנ ,רעלעטשטפירש סלַא רָאנ טינ רעלוּפָאּפ רעמ -- ןעניוועל

 -לעזעג עקיצנייא ןייק ןעוועג טינ טלָאמעד ןיוש זיא'ס .רעוט רעכעלטפאשלעז

 -ָאיצַאנ ןשידִיי ןטימ תוכייש לקיטש א טָאהעג טָאה סָאװ ,גנוגעוואב עכעלטפַאש

 טנעמרעפ ריא ןייז ןעוועג טינ לָאז ץרפ רעכלעוו ןיא ,ןבעל ןלַאיצַאס ןוא ןלָאנ

 ,(++++לײטנָא ןַא תוחּפה לכל ןעמונעג טַאהעג טינ לָאז רע רעכלעוו ןיא רעדָא

 טייטשראפ ,זיא 1901 ןיא גנורעייפ-ייליבוי רעד ןופ וטפיוא רעטסערג רעד

 ןייז זיא ריא קנַאד ַא ןטפירש סעצרּפ ןופ עבַאגסיוא-ייליבוי יד ןעוועג ,ךיז

 -ילוּפ רעד ןופ ןצענערג יד רעסיוא ךיוא ןסקַאװעג טעטירַאלוּפַאּפ ןוא גנוקריוו

 "רעד ,םיא טימ טּפַאשטנַאקַאב עתמא יד, ,ללכב ןליוּפ ןוא טָאטשטּפױה רעש

 -ַאד -- םוטנדִיי רענַאיצילַאג ןפיוא גנוקריוו סעצרּפ ןגעוו טרעכרעה .א .מ טלייצ

 ..ןטפירש ענייז ןופ עבַאגסיױא-םוייליבוי יד ןוא םוייליבוי ןייז טימ טשרע ךיז טויט

 ,(69968 יג ףיוא ןראהעג םאוקרעמפלוא ..טנני טשיטלנעדטס יד זיא טלאמעד

 "כוב ןיא קרעװ עשישרבעה ןוא עשידִיי סעצרּפ ןופ ךיז ןזייוװ םעד וצ

 1903 ןופ ןביֹוהעגנָא סָאװ ,טקַאפ רעד רעטעּפש לסיב ַא וצ טמוק -- ,םערָאפ

 .482 'ז ,יימ ,1915 ,טפנוקוצ (*

 .109 'ז ,1940 ,רעבָאטקָא ,רוטַארעמפיל עשיטטואס (**

 .זד 'ז ,ץרפ ,ןיהעל .ג ירד (5**

 66 'ז ,טרָאד (=פ**
 ,15 '1 ,יימ ,1915 ,קרָאירינ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל (5ײי5*
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 רעד -- ןעגנוטייצ עכעלגעט ייוצ ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש רע טרעוו

 ןוא ערעסערג ַא ץלַא ןוא -- עשרַאװ ןיא הפוצה ןוא גרוברעטעּפ ןיא דניירפ

 ןייז ןופ טרילומיטס טרעוו סרעבייוש ןוא סרענעיל עשידַיי לֶאצ ערעסערג

 .ןביירש ןפוא -- ןשימַאניד רעקינייו טינ -- ןוא ןעקנעד ןשימַאניד

 -- 1904 ןופ ןביוהעגנָא) קיטסירטעלעב טּפױהרעד רע טקורד דניירפ ןיא

 -רוטַארעטיל ,עשיטסיצילבוּפ רעמ -- הפוצה ןיא ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ

 תושרב דיחיה עירעס יד טּפױהרעד) ןענַאטעילעפ עשימעלַאּפ ןוא עשיטירק

 ערעדנַא טימ םיחוכיו טפָא טריפ רע .(תומיכחמה תויתואה םלועב ןוא םיברה

 םיא טימ לָאמ עלַא טינ זיא ןעמ .םיא טימ ןריזימעלָאּפ ערעדנַא ,סרעביירש

 -עגפיוא טרעװ ןעמ .םיטש ןייז וצ וצ ךיז ןעמ טרעה דימת רעבָא ,קימיטשנייא

 טנַאלּפ 1903 ףוס ...תוקפס ענייז ןופ -- טרעדורעצ ,תונויער ענייז ןופ טרעדור

 סָאװ ,ךובלמַאז ןשיערבעה ַא ןקילַאיב .נ .ח טימ םענייאניא ןבעגוצסיורַא רע

 ןעיידיא עיינ רַאפ ןלעטשנייא ךיז (ץחה ןקילָאמַא ןייז ןֹופ רעגייטש ןפיוא) לָאז

 ..ןעמרָאפ עיינ ןוא

 -עּפש ןוא ענעי ןופ ןלַאנרושז רעדָא סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ענעגייא ענייז
 עזעידִיי ;(*1904 ,לַאנרושז-שדוח ַא יװ ,קעטָאילביב עשידִיי ןרָאי עקידרעט

 טינ ןיוש ,ךיז טיטשרַאפ ,ןבָאה (1910 ,שידַיי רעכיבלמַאז ;1909 ,טפירשנכָאוו

 -יבלמַאז ענייז טַאהעג ןבָאה סע סָאװ ,גנוטיידַאב עשירענָאיּפ יד ןבָאה טנעקעג

 רַאפרעד .ןרָאא רע90 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךעלטעלב-בוט-םוי ןוא רעכ

 -יל ןוא עשיטסיצילבוּפ ערעטפָא ץלַא ענייז וצ סערעטניא רעד טגייטש רעבָא/

 -רושז עשידַיי ןוא עשַיערבעה עלַא יד ןיא ןעגנוטערטסױױַא עשיטירק-שירַארעט

 -רַאטימ רעקידנעטש ַא ,1900 ןופ ןבױהעגנָא ,זיא רע ּוװ ,ןעגנוטייצ רעדָא ןלַאנ

 ,הפוצה ;1903 ןופ ןביוהעגנָא ,דנירפ רעד ;1902--1900 ,דוי רעד) רעטעב

 ,טנייה ךָאנרעד ;דניירפ לָאמ ַא רעדיוו ;1906--1905 ,געוו רעד 4

 -טָאנָאמ עשירַארעטיל ,קלָאפ עשידִיי סָאד ,חלששה ,רודה ,ףסאיחא חול ךיוא ,2

 ..(סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא טלעוו עשידַי ,ןטפירש

 ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג רע טָאװ -- עסערּפ יד,

 זיא ענעסקַאװרעד רַאפ לוש רעד טָא ןיא ,(+="לוש ַא םלוע ןרַאפ זיא --- רודה,

 ןעמוקעג טינ ,עקַאט תמא ,זיא רע .סרערעל עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג רע

 טָאה רַאפרעד :םַארגָארּפ רעטמיטשַאנ ַא טימ ,הטיש רערָאלק ַא טימ םלוע םוצ

 -רַאסיױא ןפלָאהעג ןוא טרילומיטס סרענעייל ענייז ןופ םענייא טינ רעבָא רע

 -נַאדעג עקיטרַאפ םיא ןבעג וצ טָאטשנָא .עיפָאסָאליפ עכעלטפַאשלעזעג ַא ןטעב

 -ירק עשירַארעטיל ןייז ,קיטסיצילבוּפ ןייז .ןעקנעד טנרעלעג םיא רע טָאה ,ןעק

 ןטערקנָאק םעד טימ ױזַא טינ טקריוװעג ,ןביירש ץנַאג ןייז יו ױזַא ,טָאה קיט

 סקעז רָאנ סױרַא ןענייז ,לַאנרושז-שדוח א יו ,קעטָאילביב רעשידיי רעד ןופ (*
 רעכיבלמַאז יד טַאהעג ןבָאה סע סָאװ ,גנוקריוו יד טַאהעג טינ טייוו ןבָאה ייז ןוא ,ןרעמונ
 םהרבא טלייצרעד ,טפעה עטרעפ עטצעל סָאד, ..ןרָאי 7ע90 בייהנֶא קעטַאילביב עשידיי
 ,ןבעל ןײמ ןופ ןדָאזיפע( ?יירעקורד ןופ ןרָאװעג טזיילעגסיוא טינ וליפוְז זיא ,ןעזייר
 יו ,ריפ טינ ןעוועג זיא קעטָאילביב רעשידיי ןופ רעמונ רעטצעל רעד ,)215 יז ,2 דנַאב
 | .קעטָאילביב רענַאקירעמַא ןיא ָאד ןיא רע ןוא ,6--5 רָאנ ,טניירש ןעזייר

 .65 'ז ,10 ,ץרפ .ל .י יבתכ (**
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 -טּפיוה ןייז .ןגעלעג ייז ןיא זיא סָאװ ,חוכ ןשירעיצרעד םעד טימ יװ ,טלַאהניא
 םלוע םעד ןקעוווצפיוא ןעוועג זיא ,ץחה ןיא ןבירשעג טָאה ןײלַא רע יװ ,ליצ

 ןעיוב ףרַאד ןעמ ,עקַאט תמא ..,ור ןייז ןרעטש ,ןעלסיירטוצפיוא םיא ,ףָאלש ןופ
 -ורַא סָאד ןעיוב ףרַאד ןעמ .טייקרעכיז עקיטסייג ,ור קיטיינ זיא וצרעד ןוא ---
 םעיינ ַא ףיוא טיוב ןעמ רעדייא; רעבָא ,טסנוק יד ,רוטַארעטיל יד ,ןבעל עקימ
 ןיא ןעגָאטעילעפ ענייז ןופ םענייא ןיא .."ןטלַא םעד ןרעטשעצ ןעמ זומ ,לּפמעט

 ןעוט רימ !טרעטש רע, -- ןעמ טיירש ...!דלאוועג, ףבירשעג רע טָאה הפוצה
 רעש טרעפטנע ,תמא יא סָאד, ..."סרעייגקידייל ןייק טינ ןענייז רימ ,ןעוט ןוא
 השמ ךיוא ..?סָאװ וצ' ןגערפ ןוא ןעמוק זומ רערעדעי רעבָא ,סעּפע ןעוט רימ
 ןוא םותּפ ןאד טיױבעג ךָאד ןבָאװ הימ ןוא -- ןרעטש ןעמוקעג זיא וניבר
 רעמָאט ,תוקפס ביל בָאה ךיא; (+"אא "טרעטשעג טָאה תלהק ךיוא .,.ססמער
 -ץפטנע רעד יװ רעסעב רימ טלעפעג רעגערפ רעד ,סיוועג יװ רעביל רימ זיא
 שטנעמ ַא .רעפטנע ןַא ךָאנ טשרָאדעג ױזַא רע טָאה רַאפרעד עקַאט רעבָא ,(+י"רער
 ..יירעכוז-תמא עקיבייא יד ךיז טימ טרעּפרעקרַאפ רע טָאה ,תוקפס עקיבייא טימ
 ןעיידיא עייגנ ,ןעניפעג סָאד יו טריריּפסניא רעמ לָאמ עלַא םיא טָאה ןכוז סָאד
 ,עיידיא ןַא וצ ךייא טגָארט ןעמ זַא; ;עטלַא יו ,טרעטסיײגַאב רעמ םיא ןבָאה
 -- עטלַא ,טסורב רעד ףיוא ךייא טקעטש ןוא טמענ -- עשירפ :זָאנ יד וצ טגייב
 יירפ ןזַא ,ייז טגָאז, :רעדָא ,(1902 ,ןעמזיא ןוא ןעיידיא ,ןסיוו) *סױרַא טפרַאוװ
 -.םע ענרעצליה סָאד רעבָא ;שיגַארט -- ןעלפייווצ ,שיטַאמַארד זיא ןעקנעד
 עמַארד יד זיא םיא ןוא .(חוכיוו א) ..."סרַאפ םוצ טרעהעג טייקרעכיז עשיצראה
 ןלעפעג רעסעב ךרע ןַא טינ ןעלפייווצ ןופ םזיגַארט רעד ,ןעקנעד ןעיירפ ןופ
 ןבירשעג רע טָאה ,"סרעביירש עטסעפ, ...טייקרעכיז ןופ סרַאפ רעד יװ ,ןעוועג
 זיא ,(ךעלטעטש ןוא טעטש) ןקילברעביא עשיטסילַאנרושז ענייז ןופ םענייא ןיא
 ,(99*"תובצמ עקידנעייג, םיא רַאפ ןענייז ייז ,"אנקמ טינ; רע

 ןעיירפ ןוא ןעקנעד ןעיירפ ךָאנ טשרָאד ןייז ּוװ ,ןעייסע "עטסעפ; טינ יד
 ןשינעלקנעוװק ,ןשינעכוז עקיבייא ענייז ּוװ ןוא -- ןעלפייווצ ,ןכעלנייּפ שטָאכ
 -ײיטש ַא -- ןרָאװעג טקירדעגסױא קרַאטש סרעדנוזַאב רָאג ןענייז סעגַארפ ןוא
 --- רימ ןגָאז --- יו ,ןעלקיטרַא ענעטנַאילירב ךָאד ,ערָאלק רָאג טינ ענױזַא ,רעג
 רעד, ,(1910) *רוטַארעטיל רעזדנוא טלעפ סָאװ, ,(1906) "קערש ןוא גנונעפָאה;
 ןופ ּפַא ןויפ סָאװ ,ןגעװא רעדָא (1910) "רעזעל רעד ןוא ךוב סָאד ,רעטכיד
 -- ןלעטש ערָאלקמוא ערעייז ףיוא טקוקעג טינ ןבָאה -- (1910) "טייקשידיי
 זדנוא ןבָאה ייז ביוא .ןרוּפש עטספיט יד ץזָאלעגרעביא -- ייז קנַאד ַא רעדָא
 זדנוא ןבָאה יז ןטכַארט וצ יו טנרעלעג זדנוא ייז ןבָאה -- סָאװ טגָאזעג טינ

 ךיוא רשפא ןוא בייהנֶא םעד טָא -- סעגַארּפ ןלעטש ןוא ןעלפייווצ טנרעלעג
 ןגערפ וצ טגעװַאב זדנוא ןבָאה ייז ,ןטכַארט ןכעלטנרָא ןדעי ןופ -- ףוס םעד
 -ווא טינ ריא טעװ יצ... ןצרַאה םוצ טנעָאנ זדנוא ןענייז סָאװ ,ענעי ייב וליפא
 טינ ריא טעװ יצ !זָארג סָאד ןסקַאװרעביא טינ ןלָאז ייז ,רעדעצ יד ןקַאהרעט
 טינ ריא טעװ יצ ?טיקיסעמלטימ רעד רעביא לגילפ ערעייא ןטײרּפשרַאפ

 .182 '/ ,טרָאד (*

 ,220 יז ,טרָאד / (** =
 ,1902 ינֹוי ןטס21 ,ךוי .***
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 ענעריושעג-ךיילג ,עיורג יד רָאנ ןצישַאב ןוא טייקיטליגכיילג יד ןרעצנַאּפרַאפ
 רערעל ןייק טעוװ סע ןעוו ,ןלעז ןייק ןרעגנוה טינ ןלצוו יצ, -- -- -- ?!עדַאטס
 ,*"קערש ןוא גנונעפָאה,) וו"זַאא *?ןייז טינ ןגָאמ

 קנַאד ַא ךיוא יו ,טייקשירעגערפ ןוא טייקשירעכוז רעקיביײא סעצרּפ קנַאד ַא
 טינ ,טייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ַא ןרָאװעג רע זיא ,ענייז ןטפַאשנגייא ערעדנַא
 ַא ןעו ןטלעז זיא יבר ַא .יבר ןייק ,רעריפ ןייק ,רעביא ךיא רזח ,קידנרעוו
 .טקַירַאב רע .טרעפטנע רע -- טינ טגערפ רע .רעניפעג ַא זיא יבר ַא ;רעכוז
 רע טָאה ,סעגַארפ טימ םיא ֹוצ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא .טקִיורמואַאב טָאה ץרפ
 טינ טָאה רע ..ןקידנגערפ ךעלצרעמש ַא ןקידנכוז ַא קוק ַא טימ טרעפטנעעג
 טַאהעג טינ םיא טָאה רע ,ליצ ןטערקנָאק ןוא ןטמיטשַאב סרעריפ םעד טַאהעג
 ךיז טָאה רע .ןבעל ןשירַארעטיל םעניא טינ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םעניא טינ
 םוכס ןייק רַאפ טינ רעבָא ,ןעיידיא ענײמעגלַא עסיוועג רַאפ טלעטשעגנייא ךעלרע
 טָאה רע .ןעגנורעדָאפ עכעלטפַאשלעזעג רעדָא עשירַארעטיל ,עטרילומרָאפ-רָאלק

 ןיק טעמכ טָאה רע :גנוטכיר עטמיטשַאב ַא ,עיצַאטנעירָא עסיוועג ַא טַאהעג
 -טפַאשלעזעג ןייז ,,,ײטרַאּפ רעדָא עּפווג רעטריזינַאגרָא ןייק וצ טרעהעג טינ לָאמ
 סרעביירש ןקריוו ךעלטנייוועג .עקיטרַאנגיײא ןַא ןעוועג תמאב זיא גנוקריוו עכעל

 רעדָא יד ןגעוו סױרַא ןגָאז ייז סָאװ ,ןעגנוניימ עטערקנָאק יד טימ ךעלטּפַאשלעזעג
 רעכלעוו טימ ,טפַארק רעלענַאיצָאמע רעדָא רעשיגָאל רעד טימ -- ,םינינע ענעי

 .עטקערידניא ןַא ןעוועג זיא גנוקריוו סעצרּפ .ןעגנוניימ יז טָא סיוא ןקירד ייז
 וצ גנַאגוצ םענײמעגלַא ןייז ןופ ףליה רעד טימ םלוע םעד ןגיוצרעד טָאה רע
 ןופ ףליה רעד טימ ,ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ רעדָא עכעלטפַאשלעזעג ערעזדנוא

 ןפַאש ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,טַאמילק ןקיטסייג םעד

 עשירַארעטיל ןייז ךיוא ןעוועג זיא ,עכעלטפַאשלעזעג ןייז יוװ ױזַא ןוא
 עשירַארעטיל ןייק ןפַאשעג טינ ,טגָאזעג יו ,טָאה רע .עטקערידניא ןַא --- העּפשה

 יװ טעּפש ױזַא טכַאמעג טָאה ייסע רעד טָא סָאװ ,קורדניא םעד ןופ ןרוּפש (*
 -כיז לטעלב א ןיא רימ ןעניפעג ,דנַאלסֹור ןיא עיצולָאװער רעבָאטקָא רעד ךָאנ ,1917 ןיא
 עיירפ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,טסילַאיצָאס רףעיירפ ַא ,ןַאמצייו .מ רענייא סָאװ ,תונור

 -עקרעביאירעבָאטקָא רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא; :1945 רעבָאטקָא ןט12 ,עמיטש-רעטעברַא .
 ךיא בָאה קילעפוצ ...ועיק ןייק ןרָאװעג טקישעג ךיא ןיב ,טרָאד רימ ןענעייל ,שינער
 סעצרּפ ןופ גנוצעזרעביא עשיסור סרעּפעט ןויועג םירבח עקיטרַאד יד ןופ םענייא
 ,ןסיוו טלָאװעג ןוא טנעיילעגרעביא סע טָאה רבח רעשיסור רעד ."קערש ןוא גנונעּפָאה ,
 טימ טסייה סָאד ,"1906, טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןרָאװעג ןכירשעג זיא סָאד ןעוו
 -עג טינ טושּפ רע טָאה ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלַאב רעד רַאפ רָאי ףלע עצנַאג
 טעשעג ,1906 ןיא ןקָארשעג ךיז טָאה ץרּפ רעייא רעכלעוו רַאפ ,ךַאז יד, ...ןביילג טלָאװ
 יּפָא סע ןלעװ רימ ,טוג' -- ןפורעגסיוא רע טָאה -- "ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טציא ךָאד
 .."ןלייטעצ סע רימ ןלעװ ןגרָאמ ןוא טכַאנייב טנייה סעיּפָאק טנזיוט ןעצ .ַא ןיא ןקורד
 ייא) טגָאזעגסױרַא ןיוש ענייה טָאה "קערש ןֹוא גנונעפָאה, ןופ קנַאדעגיטנורג םעד
 רעד וצ, ,קירע סקַאמ עז ;איצעטויל ןופ ענַאגסױא רעשיזיוצנַארפ רעד וצ טרָאװרָאפ םענ
 רעבָא .(713 יז ,לירּפַא ,1935 ,קסנימ ,ןרעטש ,"טלאטשעגיץרּפ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ
 זיא יװ סָאד ןוא -- טגָאז ןעמ יװ רָאנ ,סָאװ ױזַא טינ קיטכיוו זיא ןכאז עניֹוזַא ןיא
 רעד ,ןײטשפָאה דוד זַא ,קרַאטש ױזַא זיא "קערש ןוא גנונעֿפַאה, ןופ יו סָאד .סעצרּפ
 ןכעלטנפערַאפ וצ קיטיינ ראפ ןטלַאהעג 1940 ןיא יו טעּפש ױזַא טָאה ,טעָאּפ רעשיטעווָאס
 עשיטעיווָאס) ייסע סעצרפ ףיױא "טרעפטנע, רע ווו (ץרפ .ל .י ןופ ײליבוי םוצ) דיל א
 ,(3 טייז ,רעבָאטקָא ,1940 ,רוטַארעטיל
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 ,טכעלש ןזיא ךַאז ןייא רָאנ , ,ייז ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רע .ךעלזיילק רעדָא ןלוש

 עלוש ןייק ןופ .עלוש יד --- ןסוּפָארּפ .י .י וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה

 ןופ טיג ,ץרַאה ןופ עיֹועַאּפ יד טמַאטש סלַאפנלַא ,סיױֹרַא טינ סטוג ןייק טמוק

 ךעלזיילק ענייק ןופ, ,ןירָאג .ב טקיטעטשַאב ,טסוװעג טינ טָאה רע .(*"עלוש רעד

 -ַאב רעביירש ַא לויילק א רַאפ סָאװ וצ טרַאעג טינ טָאה םיא .רוטַארעטיל ןיא

 ,טייג רעביירש ַא עכלעוו ןיא ,ןעגנוטכיר יד ןעגנַאגעגנָא טינ ןענייז םיא .,,טגנַאל

 טינ ךַאז ןייק טָאה רעטייו ןוא -- טנַאלַאט ןופ עגַארפ ַא ןעוועג רָאנ זיא סע

 טליצרעד -- טכוזעג טכיל טימ יװ שממ דימת טָאה ץרּפ, ,(+**טכַאמעגסיוא

 ףיוא סָאװ ,ּפָאק ַא ;ןבעגסיױרַא הכימס ַא ןענָאק לָאז רע ןעמעוו -- ןַאקשריה יבצ

 ,(*5+"ןגיײלפױרַא טנעה-הכרב ענייז ןענָאק רע לָאז םיא

 ןעמונעג טינ טָאה רע ןמז לכ רָאנ -- *טכַאמעגסיוא טינ טָאה ךַאז ןייק, ,ָאי

 םוצ ןעמונעג םיא רע טָאה .ןקורד םוצ טּפיוקסונַאמ םעד רעכיירש ןגנוי םייב

 ױזַא םיא טּפָא ,טכיררַאפ ,קרַאטש וצ ןיוש טּפָא ,קרַאטש םיא רע טָאה ,ןקורד

 ץלַא ןעוװעג םיא זיא'ס ןוא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ זיא סע זַא ,טרעדנעעג

 רעכעלטפַאשנסיװ-רוטַאנ ַא רעדָא גנולייצרעד ַא ,דיל ַא ןעוועג זיא סָאד יצ ,סנייא

 ןבירשעג טָאה -- םידימלת עיינ ןיא סערעטניא רעסיורג סעצרּפ, .לקיטרַא

 סָאװ ,דיירפ יד --- ייז ןשיווצ עטסבושח ןוא עטשרע עמַאס יד ןופ רענייא ,שאוהי

 יד ןעמונעגנָא טפָא טָאה ,םעיינ ַא ,ןגנוי ַא ןעגנערבסױרַא ןיא טַאהעג טָאה רע |

 ענעגייא יד ןטכעלפניירַא ליפ וצ ,ןרעדנע ליפ וצ ןלעוו ןופ םערָאפ ענעבירטרעביא

 סָאװ ,רעסעב ןכַאמ וצ סע הנוכ רעד טימ ,בעוועג ןדמערפ םעד ןיא םעדעפ

 "עג ךיא ..שפנ-תמגע קיצניװ טינ טפַאשרַאפ טּפָא טנַאלַאט ןגנוי םעד טָאה סָאד

 ,תבסה םויל ריש רומזמ דיל ןיימ ןופ טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,תולעּפתה יד קנעד

 זיא סע זיב ,ןגיילוצ ןוא ןרעדנע ןעמונעג ךיז רע טָאה תולעּפתה סיורג ןופ ןוא

 טקנערקעג ןעוועג ןיב ךיא .ליטס ןיימ ןעוועג טינ ןיטולחל זיא סָאװ ,סעּפע סיױרַא

 ןעמזיצרּפ עקיזָאד יד ןופ לייט ַא טימ .ןוט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא טמעלקַאב ןוא

 ,רעטעּפש .קעטַאילביב רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא דיל טָאד זיא

 ימ סיורג טָאהעג ךיא בָאה ,גנולמַאז ַא ןיא טקורדעגרעביא דיל סָאד בָאה ךיא זַא

 "נייא רעד ןעוועג טינ זיא שאוהי ןוא ,(י***"םעדעפ עדמערפ יד ןעלבירדוצסיורַא

 ,(ואפפ*םעדעפ סשצרפ קרצעוװ ענייז ןופ "ןשלבירדסיורַא; טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רעקיצ

 םיא טימ טינ ,קרעװ סרעביירש ןטימ ןוט וצ טַאהעג רעבָא טָאה ץלַא סָאד

 רע ליטס ַא רַאפ סָאװ ןיא סנייא ץלַא ,טרישזעטָארּפ ץרּפ טָאה ןײלַא םיא .ןיילַא

 ןבָאה טינ לָאז רע גנוטכיר ַא רַאפ סָאװ וצ ,סנייא ץלַא ,ןבירשעג ןבָאה טינ לָאז

 .גָאוצ א סעּפע םיא ןיא טריּפשרעד טָאה ץרּפ רָאנ דלַאב יו ,טרעהעג

 שאוהי ןעוו ,ןרָאיא רע90 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןעוװעג סע זיא ױזַא

 ןעוועג סע זיא ױזַא ,זיירק ןייז ןוא ןצרּפ טנעקעג ןבָאה (ןירָאג .ב) ָאדיוג קחצי ןוא

 ,199 'ז ,קרָאיװינ ,סעדער ןוא וירב (*

 550 'ז ,1915 ,ינֹוי ,טפנוקוצ יד ,"סעדָא ןוא עשרַאװ, ,ןירָאג .ב (**
 ,14 '/ ,19231 ,עשרַאוו ,ךַאד ןיא רעטתא (*5*
 / ,14 ' ,4-2 ,1943 ,רוטלוק עשידיי טיול טריטיצ (יט**
 'ןז ,יימ ,1915 ,קרָאיװנ ,ןבע7 ןוא רוטַארעטיל ןיא "ןצרּפ טימ, סמחבמ עז (+8***
 ,ביבא לת ,10 ,טײק ענעדלָאג יד רעמוניץרּפ ןיא תונורכיז סשַא םולש ךיוא ,22-2
 ,34 'ז ,1 דנַאב ,ןדָאזיּפע סנעזייר .א ןוא 50 'ז ,1
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 ןופ סרעייטשרָאפ ענעדיישרַאפ ענױזַא טריזינָארטַאּפ טָאה ץרּפ .רעטעּפש ךיוא
 -- ןעזייר םהרבא ןעוועג ןענייז סע יװ ,טנגוי רעשירַארעטיל רעקיטלָאמעד רעד
 םחנמ רעדָא רעטייוו .א ,ןייבשריה ץֵרּפ ןוא -- גרעבנסייוו .מ .א ,שַא םולש ןוא
 1906 ןיא רע טָאה דיל טשרע סמחנמ -- ...ןַאקשריה יבצ ןוא --- (ָאשיײרָאב)}
 -רעד טָאה רע לייוו רָאנ ,ןעוועג ןלעפעג םיא זיא דיל סָאד לייו טינ טקורדעג
 םיא רע טָאה -- דיל סָאד; ..רָאטױא ןגנוי ַא ןיא סקידנגָאװצ סעּפע טריּפש
 סָאװ ,סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ יד ןיא ,(*"טגיוט ריא רעבָא ,טינ גיוט --- טגָאזעג
 עמערטסקע ,טייז ןייא ןופ ,טריטויבעד ןבָאה ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא סױרַא ןענייז
 עטנעָאנ ענייז ןשיוװצ ;רעקיטנַאמָאר -- ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא ןטסילַאער
 -לַאנָאיצַאנ יא ,עטריטנעירָא-שיטסילַאיצַָאס יא ןעוועג ןענייז סרעטעברַאטימ

 -כעלגעמ סמענייא ןיא טביילגעג טָאה רע רָאנ יבַא .סרעלעטשטפירש עטמיטשעג
 -שידִיי רעד ,שטיווָאקרעב .ד .י וליפא ."סנַאש ַא ןבעגעג, םיא רע טָאה ,ןטייק
 סָאװ ,רעטכידרעביא רעשַיערבעה סמכילע םולש ןוא רעלייצרעד רעשיערבעה

 ,זיירק-ןַאמשירפ דוד םוצ רעטנעענ ןענַאטשעג רע זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד רע וליפא -- "החּפשימ עשירָארעטיל, סעצרּפ וצ יו

 רַאפ טָאטש-רעביוצ רעכעלדיײמרַאפמוא רעד; ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1904 ןיא
 ןרָאװעג; ךַאז עטשרע יד רע זיא ,"ץניװָארּפ רעד ןופ סרעגנַאפנָא עגנוי עלַא
 ,"זיוה ןטמירַאב סעצרּפ ןיא --- םישדק ישדק ןשירַארעטיל םעד ןיא רעײגנײרַא ןַא
 טביירש -- ץרּפ ...ןעוועג ברקמ ךעלדניירפ ךימ טָאה -- רע טביירש -- ץרּפ, ןוא
 ענייז טימ רָאנ ,רעטרעװו טימ טינ --- ,ןרעטנומ ..ךימ טגעלפ -- רעטייו רע
 -כיל טקוקעג רימ ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקידנעלכיימש ,עקידנלַארטש עסיורג
 רעכלעוו ןופ ,גנומענַאב רעכעלדניירפ רעמערַאװ רעצנַאג ןייז טימ ןוא ,טוג קיט
 -יצרּפ רעטיירב טימ ןוא סעציילּפ עשירַארעטיל עטיירב טימ טמעטָאעג טָאה סע
 / טלייצרעד -- טריסערעטניא ךיז טָאה רע :רעמ ךָאנ, ..."טייקידבוט-םוי רעש
 רעלעירעטַאמ ןיימ טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב --- שטיווװָאקרעב רעטייוו
 עכעלגעמרַאפ ןיא ףדנוטש' עשַיערבעה עכעלטע טפַאשרַאפ רימ טָאה ןוא עגַאל
 ןוא .(*"..ןרעגנוה ןופ טיהרַאפ ךימ טימרעד ןוא רערערַאפ ענייז ןופ רעזייה
 עלעירעטַאמ יד .םַאנסױא ןייק ןעוועג טינ טרּפ םעד ןיא ךיוא זיא שטיווָאקרעב
 טָאה רעלטסניק רעדָא רעביירש ןשיערבעה רעדָא ןשידִיי ןגנוי ןדעי ןופ עגַאל
 -- סרעביירש עשידִיי ךס ַא ןופ תונורכיז יד ןופ סע ןסייוו רימ.טריסערעטניא ןצרּפ
 טביירש -- תוברקתה יד? .ןעגנונעכייצרַאפ סשַא םולש ןופ ץלַא ןופ רעִירפ ןוא
 ןיימ ןופ טירט עטשרע יד ייב ןזיװעגסױרַא רימ טָאה (ץרּפ רע סָאװ -- רע
 -רַאפ רימ טָאה רע סָאװ ,ףליה עלעירעטַאמ יד ןוא ערעירַאק רעשירעביירש

 ,ןפלָאהעג רימ טָאה רע סָאװ ,רקיע רעד ןוא טיונ ןופ ןטייצ עסיוועג ןיא טפַאש |
 ךיא בָאה ,טסניד-רעטילימ ןופ ןרעוו וצ יירפ ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ ךרוד רעדיוו
 לָאמ ןייק טָאה ןיילַא ץרּפ סָאװ ,זיא רקיע רעד ןוא ,(****ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק
 עקיטסייג רָאנ טינ ,עלעירעטַאמ ךיוא ןבָאה סרעביירש עגנוי זַא ,ןסעגרַאפ טינ
 רעד ,יקסדַאשרעב ןוא ,עשרַאװ ןייק 1904 ןיא טמוק ןייבשריה ץרּפ זַא ןוא ,ןגרָאז

 ,287 'ז ,1947 ,קרָאײהינ ,רוד ַא ,ָאשיירָאב םחנמ (*

 .55 'ז ,1951 ,ביבא לת ,רעמוניץרּפ ,10 ,טײק ענעדלָאג יד (**
 / , ,49 * ,טרָאד (8
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 זיא ,ןצרּפ וצ ךַאז עטשרע יד ןייג וצ םיא טָאר ,רעלייצרעד רעשידִיי-שיערבעה

 ןבעל רע טעוװ סָאװ ןופ :םיא טלעטש ץרּפ סָאװ ,סעגַארפ עטשרע יד ןופ ענייא

 ןטימ .,(=סעיצקעל עשיערבעה םיא רַאפ ןעניפעג וצ וצ םיא טגָאז רע ןוא

 סע .טנגונַאב טינ ךיז רע טָאה ,ןדנירג ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,דנָאפ-רעביײירש

 ץרּפ טָאה ,טלעג ןייק ןעוועג טינ זיא דנָאפ ןופ עסַאק ןיא זַא ,ןפָארטעג טּפָא טָאה

 ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןבעגעג הצע ןא ךיז (ףליה סנָאזעניד דניירפ ןייז טימ)

 יװ ןוא וװק ,טיונ ןיא זיא רע ןעוװו ,עגעלָאק ןגנוי ַא ןפלעהוצסיורַא רָאנ יבא

 ..סעבַאגסיױא ענייז רַאפ ןגירק טגעלפ ץרּפ -- שטייט השמ טלייצרעד -- ױזַא

 גנומענרעטנוא ַאזַא רעדעי ןופ .טסוװעג קינייו ,סרעביירש עגנוי יד ,רימ ןבָאה

 ןיוש טגעלפ סט ןעוו ,טייהרעקיטרַאפ ןוא השעמה רחאל ןסיוורעד ךיז ריִמ ןגעלפ

 טַאלג ,טלעג לכ םדוק ןסייהעג סנַאװַא ןַא טָאה לָאמ ַא .ןסנַאװַא יד ייב ןטלַאה

 רעד ןעוועג זיא רעוו ןוא ,(**"תונובשח עלַא רעסיוא טמענ ריא סָאװ ,טלעג ױזַא

 טלייצרעד -- טביילגעג טנַאלַאט סנצעמש ןיא טָאה רע זַא; ,ץרּפ ?רעכעג-סנַאװַא

 רַאפ טגרָאזעג ךיז ,רעטָאפ רעיירטעג ַא יװ ,ןרָאװעג םענעי רע זיא -- ימלא .א

 טימ ןפלעהסיורַא ,םינינע עטַאוירּפ סמענעי ןסיוו וליפא טלָאװעג ,םענעי

 ,(***טלעג
 "עג זיא רע סָאװרַאפ ,הביס-טּפיוה יד ןעוועג טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד

 ,םידיסח ענייז ןעוועג טושּפ ןענייז ייז ,סרעביירש עגנוי טימ טלגנירעגמורַא ןעוו

 -רעד ַא סנייז ףיוא טרַאװעג ,םיא וצ טקוקעגפיורַא ןבָאה ייז .סרערערַאפ ענייז

 סע יװ ,ןעז ,טגָאז רע סָאװ ,ןרעה טלָאװעג ױזַא טַאלג רעדָא טרָאװ-גנוקיטומ

 .יןגיוא עלעקנוט עסיורג ענייז םיא ייב ןָא ךיז ןדניצ

 -נַאפנָא עשיערבעה ךיוא ,עשידִיי רָאנ טינ זַא ,ןעקנעדעג וצ יאדכ זיא'ס ןוא

 טלייצרעד ,רעגייטש ַא ױזַא ,ןצרּפ רַאפ קרעװו ערעייז ןענעיילריפ ןגעלפ סרעג

 -רעד ַא ענייז ןצרּפ רַאפ טנעיילעגריפ 1901 ןיא טָאה רע ןעוו זַא ,ןַאמּפָאש ןושרג

 שיערבעה ןייז רעביא טצעז רע זַא ,ןפרָאװעגפױא םיא רענעי טָאה ,גנולייצ

 ,(**י-"שיערבעה ןייק טיגנ ללכ, זיא סע זַא ,שיסור ןופ

 טינ רע זיא ,רעביא ךיא רזח ,ךָאד ןוא -- "שיט א טריפעג, טָאה ץרּפ

 סָאד) ודנוא ןופ רענייא סָאװ -- ׁשֵא טביירש -- ךַאז עדעיג .יבר ןייק ןעוועג

 ןבָאה ,ןבירשעגנָא טָאה (ןגרעכמָאנ ןוא ןענעזייר ,ןילַא ךיז ץוח ַא ,רע טניימ

 ןבעגעגּפָא טשינ קורד ןיא רעירפ ןוא ,זדנוא ןשיוװצ טשרעוצ ןזעלעגרַאפ רימ

 טוװרּפעג רע טָאה לָאמ לייט .ןצרּפ ןזעלעגרָאפ טַאהעג טשינ סע טָאה ןעמ זיב

 טָאה רע רעבָא ,סָאװרַאפ םעט םעד ןבעגעגנָא ןוא ןרעדנע וצ יוװ ,תוצע ןבעג

 ןוא גנוניימ ענעגייא ןַא ןבָאה ןוא טינ םיא ןכרָאה סָאװ ,יד ןופ ןטלַאהעג ליפ
 רשפא (+++י=?ןעגנַאגעגכָאנ טייהרעדנילב םיא ןענייז עכלעוו ,ענעי טַאהעג ביל טינ

 יד ןופ רבח רערעטלע ןַא רעמ רע זיא ןעוועג רעבָא ,יבר ַא ןייז ןלעו רע טלָאװ

 'רד ךיוא עז .24 'ז ,1 דנַאב ,תונורכיז ,ןבעל ןופ גנַאג ןיא ,ןייבשריה ץרפ (*
 .37--36 'זז ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ סינודקומ .א

 ! ,.2 רעמונ ,1940 ,קסנימ ,רעטש (+**

 ,129 'ז ,1948 ,סערייא-סָאנעוב ,ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ (***
 .229 'ז ,1950 ,רעטעלב-ָאװיי ,"שיערבעה ןיא ץרּפ, סיכאלמ .ר .א טיול טריטרצ (פפפ*

 ,461 'ז ,1915 יימ ,טסנוקוצ (6555*
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 ןוא קרעוו ערעייז ןגעוו גנוניימ ןייז ייס ןוא, -- ,יבר רעייז יו ,סרעביירש עגנוי

 םוש ןָא ,יירפ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא זיא קרעװ ענייז ןגעוו גנוניימ רעייז ייס

 זיא גנוניימ יד ןעוו ,טקידײלַאב ןענופעג טינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,טכיזקיר

 רעביירש םעד ץרּפ טָאה ,עטוג ַא ןעוועג רעבָא יז זיא (**עטוג ןייק טינ ןעוועג

 טלייצרעד -- טימעג ךיז טָאה רע; .ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג ךיילג ןפַאש ןייז ןוא

 לָאמ טפָא ןוא ,ןקורדּפָא (דוי ןיא) ןעגנולייצרעד ערעזדנוא לָאז ןעמ זַא -- ׁשַא

 ןייז ץַאלּפ רעמ לָאז סע ידכ ,ןעגנולייצרעד (ענעגייא) ענייז ןבעג טלָאװעג טינ

 צגנוי רַאפ ןגרָאז וצ טַאהעג רע טָאה טייקכעלגעמ רעמ ךָאנ ,(**"עגנוי יד רַאפ

 ,ליּפשייב םוצ ,זיא ױזַא ,רָאטקַאדער רעד ןײלַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטנַאלַאט

 "יב עשידִיי ןייז ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה רע ,1904 ןיא ןעוועג

 ןכַאז עטשרע יד טרָאד טקורדעג רע טָאה --- ,לַאנרושז-שדוח ַא יװ ,קעטָאילב

 "עטיל רעד ןרָאװעג 1906 ןיא זיא רע ןעוו .ערעדנַא ןוא גרעבנסייוו .מ .א ןופ

 רַאזַאל יוװ ,רע טָאה ,געוו רעד גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ רָאטקַאדער רעשירַאר

 רעד וצ ןטסירטעלעב ןוא רעטכיד עגנוי ייר ַא ןגיוצעגוצ , ,טלייצרעד ןאהאק

 תושב הוש ןעוועג לָאמ עלַא טינ זיא סָאװ ,םכילע םולש וליפא ,(+**?טעברַאטימ

 ןוא -- ןרעדנוװַאב סעצרּפ טרעדנוװַאב טָאה םכילע םולש וליפא ,(+=*ןצרּפ טימ

 םולש ןייז ףיוא טקירדעגסיוא סע טָאה םכילע םולש .ןטנַאלַאט עגנוי -- ןציטש

 יװ ,טלַאק זייוונטייצ ןעוועג זיא -- רע טביירש -- ץרּפא :רעגייטש ןשימכילע

 רע טָאה !"ןצוּפ לוויטש' ...רעסעמ ַא יוװ ,דנדיינש ןוא ,יבר ַא יו ,גנערטש ,זייא

 םיא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעכַאמ-ןעמַארג ַא גנוי ַא ּפִֶא דיינש ַא ןבעג טנעקעג

 ָאד זיא סע זַא ,טקעמשעגנָא רע טָאה ,קירוצ ,ןוא --- --- ?עיזעָאּפ לטניב' ַא טימ

 ףרוד טגָאזעגנָא טָאה ןוא למיה םוצ זיב ןביוהעגפיוא םיא רע טָאה -- ,טנַאלַאט

 ,איבנה היעשי ַא ,ריּפסקעש ַא ןדִיי ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס זַא ,ןענָאזעניד
 ,(44455 5"! לעב א

 זדיב סרעביירש עגנוי ןופ לרוג ןרַאפ ןגרָאז וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ץרּפ

 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,שודיח רעד זיא סָאװ ,טנייה .ןנעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םעד

 ימלא .א טלייצרעד -- ץרּפ? .ןעגנוזייוונָא ענייז ,טטַאשלעזעג ןייז ,ףליה ןייז טכוז

 ךופ ןעגנילשרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז ךיא זַא ,ךימ טנרָאװ ןוא ,ךימ טקיטומרעד --

 קיטיינ רַאפ ןטלַאה טגעלפ -- םחנמ טלייצרעד -- הרבח, ,(994?גנוטײצ-גָאט רעד

 זיא ,רעביירש ןייק ןעוועג טינ סע זיא ,(זיוה ןיא ןצרּפ וצ) ןלַאפוצניײרַא גָאט ןדעי

 ,(68++++* ןָאטּפלוקס ַא ,רעלָאמ { ,עּפורט-ןרָאטַאמַא ןַא ןופ טסיטרַא ןַא ןעוועג סע

 שודק רעד ,ןָאסלענעצַאק) קחצי טגעלפ בוטש ןיא (.1 .ש--- ןצרּפ ייב ה"ד) םיא ייב;

 ,רעטסעװש ןייז טליצרעד ױזַא ,*רעסַאװו ןיא שיט ַא יו ,ןליפ ךיז (נ .ש --

 ,550 'ז ,ינֹוי ,טרָאד ,ןירָאג .ב (*

 ,402 'ז ,יימ ,טרָאד (**
 .16--15 רעמֹונ ,1920 ,רעטעלב עשירַארעטיל (5**

 1926 ,קרָאיװיגנ ,שטיוװוָאקרעב .ד .י ןופ טריטקאדער ,ךוב םכילע םוסש סָאד (י***
 | .160--157 יז

 .15--14 'וז ,רעבײרש עשידיי ױנַאב ,קרעװ עטלמַאזעג ,"ןצרּפ טימ ךָאװ ַאה (י****
 .105 'ז ,10 רעמונ ,ביכאילת ,טײק רענעדלָאג רעד ןיא תונורכיז ,םױבטסַאמ לאוי ךיוא עז
 ,118 'ז ,ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ (+י666*

 6 יז ,5 יימ ,קרָארינ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל 65 5
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 ַא ויא ןוא) ,רעטייוו יז טלייצרעד ,ןצרּפ ייב, ,ווָאמוכַאנ-ןָאסלענעצַאק הרוּפצ

 -ראפמוא ןעגנערברַאפ ןוא תוצח ןעװַארּפ טכענ עלַא ןעמ טגעלפ ,(םזגמ עלעסיב

 טָאה עקַאט ןצרּפ ןופ ,ןטנװָא עטנאסערעטניא ,רעטרעוװ סקחצי טול ,עכעלסעג

 ןגָאוטעגרעביא טָאה רע עכלעוו ,םיחַא תבש ןופ הווצמ יד ןעמונעגרעביא קחצי

 רעכלעוו ןופ ,בוטש-םיחרוא-תטנכה סעמַאמ ןיימ ןופ ןדָאב ןטנגייאעג רָאג ַא ףיוא

 ,(*שודָאל ןופ רעטנעצ-רוטלוק ןשירַארעטיל םעד ןפַאשַאב רעטעּפש טָאה רע

 םעד ןענַאמרעד רע טגעלפ ,ןצרפ ןגעוו ןלייצרעד טגעלפ קחצי ןעוו ,דימת

 ןייז ךָאנ ,(עשרַאװ ןיא) ךֹוזַאב ןכעלטנגוי ןטשרע ןייז ןופ םשור ןטסקרַאטש

 -רעד רע טגעלפ רעטרעטסײגַאב א .טסערַא ןרעכיז ןופ שזדָאל ןופ ןפױלטנַא

 ןוא סעקּפָאה עשידיסח ןצנַאט ןוא ןעגניז טגעלפ ,ןציוו עכיירלַאצ סעצרּפ ןליוצ

 ,(**"רעדילסקלָאפ

 רעדייא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא) קנורט ,י .י טלייצרעד -- ןעמָאנ סעצרפ;

 יװ ,ןעוועג ..רימ רַאפ זיא ןעמָאנ סעצרּפ -- (ךעלנעזרעּפ ןצרּפ טנעקעג טָאה רע

 םוצ זיא רע ןעוו ןוא ,(*י-.."ןכיירגרעד טינרָאג ןָאק ןעמ סָאװ ,ךַאז א סעּפע

 ,ד .ה ןוא שא םולש רעירפ יװ ױזַא ,רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע

 -מָאנ ןוא ןׁשַא יֹוװ ױזַא ןוא גנולייצרעד עשיערבעה ַא טכַארבעג םיא ,גרעבמָאנ

 ךיז טצעז ןוא שידִיי ףיוא טכַארט ריא; :טגָאזעג םיא ךיוא ץוּפ טָאה ןגרעב

 ריא טביירש סָאװרַאפ .ךרד ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ .שיערבעה ףיוא רעביא ןײלַא

 סעצרפ ןיא רעיײגניײרַא ןַא ,רעביירש-שידִיי ַא ןרָאװעג זיא קנורט (6++=?!שידִיי טינ

 ,ברוקמ ַא רענייז ןוא זיוה

 ללכב גרַאװגנוי -- ,סרעלטסניק ,ןרָאיטקַא ,סרעביירש עגנוי רָאנ טינ רעבָא

 "עג ךיז יז טָאה ,טנעקעג טָאה יז רָאנ יו ןוא ןעוו ןוא ,ןצרּפ וצ ןגיוצעג טָאה

 יד טָאה םייה רעשידיסה ריא ןופ ,תובא עשידיסח עריא ןופ ...םיא וצ טעילוט

 ךָאנ ןעקנעב סָאד ,ןיבר ַא ןיא שינעפרעדַאב יד טנשריעג טנגוי עשידִיי-שילױוּפ

 רעמ ןעוועג טינ סע זיא .ןיבר ַא ןבָאה וצ טנַאלַאט םעד ,טייקיעפ יד ןוא ןיבר ַא

 םיסינ םיא ןגעו טלייצרעד טָאה יז סָאװ ,יבר רערעדנַא ןַא רעדָא רערעג רעד

 -- םידיסח יו טקנוּפע ..יבר רעד ןרָאװעג רעביירש רעד זיא -- תואלפנו

 וצ טמולחעג טשרע טָאה ןיילַא רע ןעוו ,טייצ רעד ןגעוו ושָאטַאּפָא ,י טלייצרעד

 ,סיבר ערעייז ןגעװ הארי טימ ןסעומש םידיסח יו טקנוּפ -- רעביירש ַא ןרעוו

 עשידִיי יד ןגעוו ןביולג ןוא עביל טיִמ םירוחב-שרדמ:-תיב יד ןסעומש יױזַא

 ףיוה ןיא ןפרָאװעצ ןענייז סָאװ ,רעצעלק יד ףיוא ןציז סעטַאט יד ...סרעביירש

 ,רעקצָאק ןופ ,ןערב ַא טימ לָאמ ליפ ,הנווכ סיורג טימ ןסעומש ןוא ,"לביטש' ןופ

 עביל ןוא ןערב ןבלעז ןטימ ןוא ...םורַא ןריצַאּפש ןיז יד ןוא -- ןיבר רערעג ןופ

 יַאּפָא טקנעדעג -- 1905 ןיא; .."ןגרעבמָאנ ןוא ןשַא ,ןצרּפ ןגעוו ייז ןסעומש

 רעטעברַא רעשידיי ַא יצ ,טחומעג לטעטש ןיימ ןופ םירוחב יד ךיז ןבָאה --- ֹושָאט

 טָאה .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ ןבעג סע ףרַאד רע יצ ,לקש ַא ןפיוק ףרַאד

 יז ןוא -- ןגערפ םיא ייב ןוא חילש ַא ןצרּפ וצ ןקישוצּפָארַא ןסָאלשַאב ןעמ

 ,107 'ז ,1948 ,סערייא-סָאנעוב ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןָאסלענעצַאק קחצי (*
 .טרָאד (+*
 ,280 יז ,4 דנַאב ןלױפ (***
 ,289 יז ,טרָאד (****
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 טליצרעד ׁשַא םולש סָאװ ,ןרָאי יד ןעוועג ןענייז סָאד ,(*"טקישעג םיא ןבָאה

 "רַאפ טיילעגנוי עיינ יד ןבָאה ןֹרָאי עטצעל יד, -- זַא ,(עשרַאוװ ןיא) ייז ןגעוו
 "גָאטיירפ יד ןיא .רוטַארעטיל עשידִיי יד זיוה ןיא (ץיוורוה) רערעל םוצ ןגָארט
 ץרּפ .סרעביירש עשידִיי ערעדנַא ןוא ןצרּפ רָאפ ןיוש ןעמ טזעל ןטנוװָא עקיד
 טייצ רעקיבלעז רעד ןגעוו ..,*ַאװָאקשעשזרָא טָאטשנָא ,טָאגּפָא רעד ןרָאװעג זיא
 טַאהעג (ץרּפ) ןעמָאנ רעד טָאה ףושיּכ םענדָאמ ַא .., :םיובלטייט .א טלייצרעד
 יד ןגיוצעג ךיז ןטלָאװ םיא ֹוצ ןוא םיא ןופ יװ ךיילג ,טנגוי רעשידִיי רעד רַאפ
 ןגעלעג זיא סע ,גנַארד-גנורעלקפיוא ןוא טײקיטשרָאד-ןסיוו ןופ ןעמָארטש עלַא
 ךָאנ ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא .ץרּפ ןעמָאנ םעד ןיא גנונעפָאה ַא ןוא ףור ַא
 עביל רעמ טימ ןרָאװעג טנעײלעג ןעמייה עשידִיי ןיא טלָאמעד זיא סָאװ ,ךוב ַא
 סעצרּפ -- ?עבַאגסיוא:םואייליבוי רעד ןופ ךוב עקיד סָאד יװ ,גנורערַאפ ןוא
 "עצ ךיז ןבָאה רעצרעה ,ןדנוצעג ךיז ןבָאה ןגיוא ...ןטפירש עטלמַאזעג עטשרע
 ,=="ץרפ ,ל .י ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא עשרַאװ עשידיי סָאד ...טמַאלפ

 ןבָאה טינ לָאז טנגוי עשידִיי-שיליוּפ עקיטלָאמעד יד תולאש ַא רַאפ סָאװ

 ריא טימ ןעוועג זיא רע .ןצרּפ וצ -- ןיבר םוצ ייז טימ ןעמוקעג יז זיא ,טַאהעג
 ןילַא טָאה סָאװ ,ןײטשּפע אנכש .גנורירַאב רעקיטייזליפ ןוא רעקידנעטש ןיא
 טלייצרעד ,עשרַאװ ןיא טנגוי רעשיטסילַאיצַאס-שידיי רעד וצ טרעהעג טלָאמעד

 ,גנומענרעטנוא עלערוטלוק עקיטכיוו ןייא ןייק ָאטינ ויא סע; :תונורכיז ענייז ןיא
 ןעו .ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע ןוא ןדַאלנייא ןצרּפ לָאז "דנוב, רעד רעכלעוו ףיוא

 "יסרעווינוא-סקלָאפ ַא עשרַאװ ןיא ךיז טעדנירג (1905 ןופ) 'געט עיירפ' יד ךָאנ
 ויטַאיציניא רעד טיול ,רעטעברַא רַאפ ןלושטנװֶַא ךיז ןענעפע סע ןוא טעט
 ןייא וליפא טמיטש רע .,לײטנָא ןויטקַא ןַא ייז ןיא ץרּפ טמענ ,"דנוב , םענופ

 "דךנובק ןופ ןעגנומענרעטנוא ףיוא ןטערטוצסױרַא טעטש עקינייא ןיא ןרָאפ וצ

 .(***"עמוד רענעװטסרַאדוסָאג רעטייווצ רעד ןופ עינַאּפמַאק-לַאװ יד ןריפוצנָא ףיוא

 ןופ טנגוי רעשידִיישילױּפ רעד ןופ ןבעל ןיא עלָאר עסיורג סעצרּפ ןגעוו

 :יקסווָאנַאגַאק םירפא םזַאיזטנע סיורג טימ טביירש ןרָאי עקידרעטעּפש ןוא ענעי

 "עק ןופ ,רעביטש עמערָא עשידִיי עלעקנוט ןופ ,ןסָאג עיורג עשידִיי עלַא ןופ ,,,2

 רעקִיורמוא ןייז וצ סרעמיורט עשידִיי עגנוי טמָארטשעג ןבָאה רעמעדיוב ןוא ןרעל

 עלַא ןופ ,ןסַאלק עלַא ןופ טמָארטשעג ןבָאה סרעמיורט עשידִיי עגנוי יד ...ריט

 "יתב ,ןקיױבַאפ יד ןופ .םוטנדיי ןשילױוּפ םענעסעזַאב טיירב םעד ןיא ןטכיש

 ןופ -- לטעטש ןוא טָאטש ןופ ןבוטש עשַייבר עטכַאמרַאפ יד ןופ ,םישרדמ

 רעײנ רעד וצ ףור םעד ףיוא רעקיטַאנול יו ןעגנַאגעג ייז ןענייז ןטייז עלַא

 ןעועג זיא טלעװ רעיינ רעד ןופ ריט עטשרע יד ...ןבעל םעיינ םעד וצ ,טלעוו

 םעד ףיוא טפירשפיוא רעשידִיי רענעעזעג לָאמ ןטשרע םוצ םעד טימ ריט יד

 רימ יוװ ,1909 ןיא טָאה ןײלַא יקסווָאנַאגַאק .."ץרּפ .ל .י :לטערב םענעשעמ

 ידק זיוה ןיא טנגעגַאב ןוא -- ריט רעקיורמוא סעצרּפ ןיא טּפַאלקעגנָא ,ןסייוו

 . 426 'ז ,1915 יימ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל (*

 יב | .177 'ז ,1947 ,סערייאיסָאנעוב ,ףײה רעװעשרַאװ (**

 הי ר , עי עא .541 '} ,1915 ינוי ,טפנוקוצ יד (***
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 טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ ,(*"סרעביירש עשידִיי עדַאיעלּפ עטסגניי עקיטלָאמעד
 ךיז טלַאהרַאפ (ץרּפ) רע יװ ,ןעזעג ךיוא, רע טָאה ,עשרַאװ טכוזַאב רתסנ רעד
 וצ יװ ,ןטַארעטיל עקידנסקַאװרעטנוא עגנוי עקינייא וצ ,טניימ סָאד ,םורַא םוצ
 -גזעװנָא ןיימ ןיא ,לָאמ ןייא רע טָאה ןגרעבנסייוו .ןיקסווָאנַאגַאק וצ ,ןגרעבנסייוו
 טָאה ,קעװַא זיא גרעבנסייוו זַא ןוא .סעמַארד סריּפסקעש דנַאב ַא טקנעשעג ,טייה
 סָאד טעװ רשפא. :ץכערק ַא טימ לסיבַא ,ךעליורטוצ-בלַאה ןָאטעג גָאז ַא רימ רע
 ,(**..,?עמַארד ַא טציא טביירש רע ...ןצונ םיא

 -רָאפ ַא יװ ,ןיהַא ןעמוקעג ץרּפ זיא ,ץעלדעש ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ ,1906 ןיא
 ,טָאטש יד ןיא; ,טעברַאעגטימ טלָאמעד טָאה רע ווו ,געוו רעזדנוא ןופ רעייטש
 ןרעדנוזַאב רָאג ַא טימ ;םָאדָארָאכ ןעגנַאגעג שממ ,םױבטסַאמ לאוי טלייצרעד
 ,(***"טנגוי יד ןעמונעגפיוא םיא טָאה םזַאיזוטנע

 ןצרּפ וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג טנגוי יד זיא ןלױּפ ןיא רָאנ טיג ןוא
 -רָאפ ַא ףיוא ןצרּפ ןפורעגסױרַא ענליוו ןופ טנגוי יד (1901 םורַא) טָאה סָא
 יו טנגעגַאב םיא -- ןייבשריה טלייצרעד -- טנגוי רענליוו יד טָאה; .גנוזעל
 טדנעלברַאפ טרעװ טנגוי יד יוװ ,ןזיועגסיוא טָאה סע ןוא ,שאה דומע םעד
 ןגױא יד .טלַארטשעג טָאה ןזעוו רעצנַאג ןייז .טלַאטשעג סעצרּפ ןיא קידנקוק
 סניבר ַא םורַא םיברוקמ יװ ,ןבילקעג םיא םורַא ךיז ןבָאה רימ ...טלקניפעג ןבָאה
 ּפערט יד רעביא, .םוטעמוא --- ױזַא ןוא ענליוו ןיא ןעוועג זיא ױזַא ,(6+**"שיט
 ךיז טָאה קילערָאג .ש יװ --- טרעדנַאװעג טָאה גנוניוו רענעדיײשַאב סעצרּפ ןופ
 -סוליא וצ ידכ עקַאט ןוא ,(+****?רוטַארעטיל עשידִיי עצנַאג יד --- טקירדעגסיוא
 יד רעביא "רוטַארעטיל רעצנַאג, ַא ןופ "ןרעדנַאװא ענעטלעז סָאד טָא ןרירט
 תונורכיז יד טריטיצ ךיא בָאה ,גנוניוו רענעדיײשַאב סרעביירש ןייא ןופ ּפערס
 ,סרעלעטשטפירש ערעגנִיי ןוא ערעטלע לָאצ רעסיורג ַאזַא ןופ

 טכוזעג טנגוי יד טָאה סַאג ןפיוא ךיוא ,םיא ייב זיוה ןיא רָאנ טַינ רעבָא
 -רעד -- ןגרָאמירּפ ןדעיק ..ןיבר ןוא רעביירש ןטבילַאב ריא טכוזעגפיוא ןוא
 רעדָא רעטעברַא רעקילדנעצ ןקוקכָאנ םיא ןגעלפ -- ןָאסלעדנעמ .ש טלייצ
 ןבָאה ייז ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג םיא ןטלָאװ ייז יוװ ױזַא ,עטפַאגרַאפ ,רעליש
 ינעג טסּוװעג ,גנונעװַאב עדעי ,םענייז טירט ןדעי טנכייצעגסיוא ןיוש טנעקעג
 --- םיא ןטרַאװּפָא ,םייהַא קירוצ סױרַא טייג רע ןעוו ןוא טמוק רע ןעוו ,םייצ יד
 זיא רעקידנּפַאכרַאפ ךָאנ ,ןקוקכָאנ גנַאל ,גנַאל רעדָא ןייגכָאנ סנטייוו רעד ןופ ןוא
 ןריצַאּפש ץרּפ טגעלפ טרָאד ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןעניגַאב -- דליב סָאד ןעוועג
 ,ןײגכָאנ דימת םיא ןעמ טגעלפ ,יעײלַא רעשירַארעטיל' רענעפורעג ױזַא רעד ןיא
 -ןײרַא ןוא ןייגייברַאפ ןגעלפ ערעטסיירד .טנעָאנ וצ טינ ,ץנַאטסיד יד ןטלַאהנייא
 ןלעטש םיא טוװּורּפעג ןוא ןעגנַאגעגוצ ןענייז 'ןדלעה' .ןיירַא םינּפ ןיא םיא ןקוק
 םיא טיט ןועוועג ןענייז עטלייװרעדסיוא ,סעומש ַא ןריפרַאפ רעדָא עגַארפ א

 "ָאנַאגַאק ךיוא עז .24--22 'וז ,1949 ,שודָאל ,םײה רעד ןיא סרעבײרש עשידיי 5
 ,1951 ,תרֲאּפ ,עבַאגסיואיייליבוי ,ןטפירש ענייז ןצ טרָאװרָאֿפ סיקס

 22 יז ,1951 ,רענמעטּפעס--טסוגױא ,רוטלוק עשידיי טיול טריטיצ (**
 .102 ' ,10 רעמונ ,ביבא-לת ,טײק ענעדלָאג יז (**
 .108 '/ ,1 דנַאב ,תונורכיז ,ןבעל ןופ גנַאג ןיא (****
 עגנוי יד ןוא ץירפ, ,יטצולס .ב ךיוא עז .82 1 ,1921 ,ןעדזערד ,פעק עשידיײ 66
 ,1940 רעבָאטקָא ,ןועיק .רוטַארעטיל עשיטעיווָאס ,,סרעביירש
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 טגעלפ עכלעוַא .סעומש ַא ןּפינקנָא ןוא ןסירגַאב ךיז ןעגנאגעגוצ קִיור ,טנַאקַאב
 א ??טגָאעג רע טָאה סָאװ ,יונעג ןגערפסיוא ,ןעלגנירמורַא רעטעּפש ןעמ
 וצ סערעטניא ןפיט אזַא (*ןרעוװו טרזחעגרעביא לָאז טרָאװ רעדעי זַא ,ןרעדָאפ
 ןעוו ,רתסנ רעד ךיוא טקרעמַאכ טָאה ,ןרעגנַיי םעד טּפיוהרעד ,םלוע םעד דצמ ןצרּפ
 ַא ןרָאװעג טריסנָאנַא טלָאמעד זיא סע .עשרַאװ ןיא ןעוועג 1910 ןיא זיא רצ
 רענייא זַא ןדלָאמעג טָאה ןעמ ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ
 ענייז ןיא ױתסנ טלייצרעד -- ןעמָאנ ןייז זיא .ץרפ ןייז טעו סרענדער יד ןופ
 ןפָאלעג זיא ןעמ ,, :עיצקַארטַא עטסערג יד ןעוועג --- תונורכיז עטריטיצ רעירּפ
 רעד --- ,לֹוׁש ןיא רוּפיכ-םוי ןטייצ עקילָאמַא רָאג ןיא יו -- רע טלייצרעד --
 ילענָאיצידַארט ,טנגוי-ןרעל ךיוא ,ץנעגילעטניא ,ןשטנעמ-סטעברַא טשרקיע

 ַא ךיז טָאה -- רעטייוו טרָאד רימ ןענעייל -- ץרפ זַא, ןוא ,װ"ַאא "טעדיילקעג

 ןעמ .ןליטשוצנייא ןעוועג טינ םלוע םעד זיא ,ענובירט רעד ףיוא ןָאטעג זייוו

 םעד ןגיוא יד רַאפ ןבָאה ןופ ןוא גנורעטסײגַאב ןופ ,דיירפ ןופ טמערוטשעג טָאה
 טכיר ןעמ ןעמעװ ןופ ןוא ליומ ןיא האובנ יד טָאה סָאװ ,רעריפ-סקלָאפ ןתמא

 .."טינ םענייק ןופ סָאװ ,סָאד ןרעה וצ ךיז

 --- ,טנגעג רעשידִיי ַא ןופ ןטימ ןטכער ןיא טניווװעג טָאה ץרּפ ןעוו רָאנ טינ ןוא
 רענעדיישַאב רעד ןופ ןבילקעגרעביא ךיז (1910 ףוס) טָאה רע ןעוו ךיוא
 -ילוּפ רעמ ןוא -- רעכייר רעד ףיוא (+*סנייא רעמונ ענַאילגעצ ףיוא גנוניווו
 ענייז ןגָאלשעגּפָא טנגוי עשידִיי יד טָאה --- (***89 יקסמילַאזרעי עיײלַא -- רעש
 ,טקוקעגכָאנ ץלַא ךָאנ טָאה ןעמ ..רעירפ יו טּפָא ױזַא טינ ןיוש שטָאכ ,ןלעווש
 ןשיסקַאז ןיא) ןטרַאװ העש רעגרַאק ַא ךָאנק ,..ןריצַאּפש ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו
 רעקידיירפ קישיור ַא ןגָארטױעד םיצולּפ רעניימ קנַאב רעד וצ ךיז טָאה (ןטרָאג

 ,228 'ז ,1945 לירּפַא ,טפנוקוצ יד (*
 ןֶא טַאהעג ץרּפ טָאה -- סקַאלץרּפ עזָאר טבײרש -- סאג ענַאילגעצ ףיוא, (5*

 גנוגיווו רעד ןיא זיא וצרעד ...גנוניוו עמעװקַאב טינ רעבָא ,עכעלטימעג םגה ,עגנע
 טמיורטעג רדסכ טָאה רע .גנומיטש סעצרּפ ףיוא ןקריוו רעייז טגעלפ סָאד .טלַאק ןעוועג
 טבײרשאב רתסנ רעד יו טָא ןוא ,(28 'ז ,ןצרפ םורַָא) "רעמעװקַאב ךיז ןענעדרַאוצנייא
 טלעטשַאב שיטביירש ןייז :טרילבעמ ןדײשַאּב ,גנוניווו-רעמיצילרד ענעדיישַאב , סעצרּפ
 ירַאנדײישרַאֿפ טימ ךיוא יוװ ,תואיצמה ירָקי םירפס ,ןעמָאױלַא ,גייצעגביירש יילרעלַא טימ
 לָאמ ַא קידנרעכיור ,ןטייב טּפָא טגעלפ רע סָאװ ,ןזליג ןוא ןוטיט ,ןסָאריּפָאּפ ,ןראגיצ עקיט
 .(1951 רעבמעטּפעס--טסוגיוא ,רוטלק עשידיי טיול טריטיצ) .."ענעי ןופ לָאמ ַא ,יד ןופ

 טימ ןרעמיצ ענייש עסיורג ןיאק טניוװעג ץרפ טָאה עקסמילאזורעי עיילַא ףיוא (ף**
 -טעברַא ןייז ןייש ןעוועג זיא טפיוהרעביא .ןפמָאל עשירטקעלע ךס א ןוא לבעמ יינ
 -ןטלעז עייג ַא ,שיטביירש רעיינ א ,רעדליב עיינ ליפ ןוא ןעמולב ךס ַא רעייז :טעניבאק
 סיורג א ,רָאגַאט .ר ןופ טסויב רענעזנַארב ַא -- עלעשיט ַא ףיוא ,קנַאש-רעכיכ ענייש
 םורָא) "גנאגױעטנוא-ןוז ןופ ןָאפ ןפיוא ןירעלדנעהיטכורפ ַא -- ןיקסווָאקנימ ןופ דליביליוא
 + ןעװעג טײיצ רענעי וצ זיא -- יקסװָאנַאגַאק טלייצרעד -- טעניבַאק סעצרּפ, .(28 יז ,ןצרּפ
 -נילדנעצ ךָאנ ,ליטס ןשידיי א טאהעג טָאה סָאװ ,עשראוו ןיא רעמיצ עקיצנייא סָאד רשפא
 שינעכעדעג ַא ןפַאש וצ ןבעגעגנייא ןצרּפ ךיז טָאה ןעגנוריניבמָאק ,ןשינעשזדנָאלב רעג
 -ןילדנעצ ךָאנ ,ןטייקיניילק ,ןדנַאטשנגעג ןעלמַאז ןוא ןכוז ןופ ןרָאי ךָאנ .ליטס ןשידיי ַא ןופ
 ;סרעלָאמ עשידיי יד ןופ רעדליב יד ןעגנעהרעביא ןוא לבעמ סָאד ןלעטשרעביא לָאמ רעג
 ךופ טימעג ַא סעּפע ןּפַאשעג ךיז טַאה ערעדנַא ןוא ָאקטארק ,קורטש ןאמרעה ,יקסווָאקנימ
 טנָאקעג טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ ןכעלטייהנייא םענעטלַאהעגסיױוא ןַא ןופ ,לקניוו ןשינַאמרַאה ַא
 ."ףעשידיי ַא רַאָנ ןייז
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 לָאמ ןייא טימ יװ ןעמ טָאה קנעב ןטייז עדייב ןופ !ץרּפ !טייג ץרּפ :גָאזנָא

 ּפעק יד טיירדעגסיוא ןוא םיחוכיוו ןוא ןכערּפשעג עקיטפַאהבעל יד ןסירעגרעביא

 -עג טימ ךיז טרעטנעגרעד סע יװ ,ןעזרעד בָאה'כ רעכלעוו ןופ ,טייז רענעי וצ

 ןוא ּפָאק ןטיול רעכלעוו ןיא ,רוגיפ עקיסקּווװלטימ עקיטפערק ַא -- טירט עטלייא

 ןבָאה טָאװ ,יד ןופ רענייא טינ ..רעביירש ןסיורג םעד טנעקרעד בָאה'כ הרוצ

 עז ןטימ ןיולב טנגונַאב טינ ךיז טָאה ,ןצרּפ ןעז וצ עײלַא רעד ןיא טרַאװעג

 סָאװ ,ךעלדיימ ןֹוא םירוחב עטּפָאכ ַא ןופ רעטלגנירעגמורַא ןַא קעװַא זיא ץרּפ

 סנילטייצ ןרהא ןיא ץרּפ ןיא טָא ןוא ,="תולאש טימ ןפרָאװרַאפ םיא ןבָאה

 ,1912 ןיא עשרַאוו :עמעָאּפ

 = יו יייי דיק לידי יי = == יי = = יא טי == רייז 4

 ,עשיצירפ סעצנַאװ עקיד טימ ןַאמ רעטצעזעג ַא
 ,םיטהל ןוא ףושיפ טימ לופ ,ןגיוא עסייה
 ,םעטָא ןקידנענערב ןצרוק ַא
 .טָארט ןטסעפ ןלענש טימ ןַא טמוק
 -- טלגילפ ענירעלעּפ עצרַאװש ןייז
 ,ךָאֿפ א ןוא רעטַאלפ ַא
 טפאגרַאפ
 .ךָאנ םיא רעטצנעפ ןפיול
 ןעננַאלק ,ןטלעוװ ,תורוד
 .םיא ךָאנ ךיז ןגָאי
 ,ןעגנאלרעד םיא ןליוו
 ,טילפ רע ,טילפ רע -- רע ןוא
 .ךָאק ןוא ץנאלג ,ףושיכ ןצנַאג ןיא
 ךָאנ םיא טקוק לגניי טמולחרַאֿפ א
 .ץרא-ךרד ןקידרעטיצ ןעמורפ טימ
 -- ןיא סאד רעוו ךָאד טסייו רע
 ..7רּפ שופייל קחצי

 ןופ טנגוי עשידִיי עטמולחרַאפ עצנַאג יד יװ ױזַא ,לגנִיי עטמולחרַאפ סָאד
 יד טָא ,"ץרא-ךרד ןקידרעטיצ ןעמורפ טימ, ןצרּפ רַאפ ןענַאטשעג זיא ,עשרַאוו
 ןיא ךיוא ריִמ ןליפ ןצרּפ רַאפ ץרא'ךרד םענופ טייקידרעטיצ ןוא טייקמורפ
 -רָאטשרַאפ קיטייצירפ םעד ,רעדורב ןרעגנִיי סנילטייצ ןרהא ןופ גנובײרשַאב ַא
 ןסרוק-לבערפ עשיערבעה יד ףיוא טייקכעלרעייפ ַא טרעדליש רע .ןנחלא םענעב

 ,גנורעייפ רעלעיציפָא רעד ןופ ףוס םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס, :עשרַאװ ןיא

 טינ ןיוש טָאה ןעמ ,רעדורעג ַא ,גנוגעװַאב ַא ןרָאװעג לָאז ןיא זיא לָאמ א טימ

 טדנעוועג ןעוועג ןענייז ןקילב עלַא ,עדַארטסש רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג

 "עג זיא לעוש רעד ףיוא .,טנפעעצ טיירב ןעוועג טציא זיא סָאװ ,ריט רעד ֹוצ

 ,עקיצילב ןוא רָאה עכעליורג טימ ,רעקיד ,רעקיסקווולטימ ַא ,ץרּפ ןענַאטש

 ּפָארַא ןגיוװַאב ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה ןסנָאװ עטזָאלעגּפָארַא ,עקיד יד ,ןגיוא ערַאש

 ,רעטכייל ַא ןעוװעג זיא םינּפ ןייז ףיוא .טמעטָאעג קיטסַאה טָאה רע .ףױרַא ןוא

 הליחתכל ,טרינעשז סעּפע טימ ךיז טלָאװ רע יו ,לכיימש רערַאבקרעמַאב םיוק

 זיא דלַאב ,ןײלַא ןענַאטשעג ץרּפ זיא עלייוו ַא ,ןריולרַאפ םלוע רעד ךיז טָאה

 ,1947 לירּפַא ןט18 ,ביבאילת ,טלעװ-יינ ןיא "ןצרּפ ןעזעג, ,ווָאקינריּפַאּפ .י (*
 ;'1912 ןיא עשרָאוו :עמלָאּפ
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 ןטרָאד סָאװ :סעקטסיסרוק עטציהעצ יד ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רעבָא רע

 ללכב טרָאד ךָאנ ךיז טָאה'ס יצ רעדָא -- ןָאטעג ךיז טָאה עדַארטסע רעד ףיוא

 טָאהעג ןיוש ךיז טָאה ץרּפ ..ןעגנַאגעגנָא טינ ןיוש רימ זיא -- ןָאטעג סעּפע

 זיא םיא םורַא ןלוטש עטקורעגרעדנַאנופ יד ןופ םענייא ףיוא טצעזעגקעווַא

 ,ןיירַא ליומ ןיא םיא טקוקעג ,םיא ןיא טּפעלקעג ,ךעלדיימ הנחמ ַא ןענַאטשעג

 ַא טרעהעג זיירק םעד טָא ןופ ךיז טָאה עלייו עלַא .טרָאװ ןדעי טּפַאכעגפיױא

 עטבילרַאפ ענייז ןוא טלייצרעד טעּפע אמתסמ ץרּפ טָאה סָאד .רעטכעלעג קיכליה

 ,(*?ןלָאװקעג ןבָאה רערערַאפ

 םיא עשרַאװ ןיא סרערערַאפ ןוא סנירערערַאפ סעצרּפ ןבָאה ,ןעעז רימ יו

 ףיוא טרעהעג ןוא ןעזעג םיא ןנָאה ייז .קרעוװו ענייז ןופ רָאנ טינ טנעקעג טוג

 םיא ןבָאה ייז .ןבירשַאב טָאה ןילטייצ ןנחלא סָאװ ,רעד יװ ,"ןטנוװָאא עכלעזַא

 ענייז ןופ טַאהעג האנה ןבָאה ייז ,(++"רימזה, ןיא סעדער ענייז טרעהעג ןוא ןעזעג

 -קעל ענייז ןופ ,(+*?ןטנװָא-לטסעק, יד תעב סרעפטנע עכיירטסייג ןוא עקנילפ

 עשידיי עגנוי ,(****?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעשידִיי; רעד ןיא סעיצ

 -רעּפ ערעייז ןופ טנעקעג םיא ןנָאה סרָאטּפלוקס ,סרעלָאמ ,ןרָאיטקַא ,סרעביירש

 ןשיסקַאז ןיא רעדָא זיוה ןיא םיא ייב טינ ביוא -- םיא טימ ןשינעגעגַאב עכעלנעז

 -עּפער-רעטַאעט ,ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ענעי רעדָא יד תעב זיא ,ןטרָאג

 רע ,םוטעמוא ןעוועג זיא ץרּפ ...ןעגנולעטשסיוא-טסנוק ,ןעלקַאטקעּפס ,סעיציט

 עקיבלעז יד ךיא .40--39 'זז ,1927 ,עשראוו ,בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא (*
 ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה ,ןילטייצ ללה ,רעטָאפ ןייז יוװ ,ןילטייצ ןנחלא טלייצרעד תונורכיז
 רעד ןוא רעדיוירעדיק םעד ףיוא -- ןילטייצ ןנחלא טבײרש -- טקוקעג טינ, ;ןצרּפ וצ
 ןוא טײקטנעָאנ עקיטסײג ַא טליפעג ךָאד עטַאט רעד טָאה ,קימעלָאּפ רעכעלטנפע רעטּפָא
 ןוא גנוטכַא ןוא טפאשביל טימ קידנעטש םיא ןגעוו טדערעג ,ןצרּפ טימ טפַאשדנַאװרַאפ
 טפָא ױזַא טגעלפ ןאמשירפ עכלצוו ,ךעלטרעװכעטש עקיסייב יד ןופ שפניתמגע טַאהעג
 .(35 'ז) ?סערדַא סעצרפ ףיוא ןלַאפ ןזָאל

 ןבָאה ייז, זַא ,ןיװעל .ג טלייצרעד "רימזה, ןיא ןעגנוטערטסױרַא ענייז ןגעוו (**
 ןקיבלעז םעד ןיא ןענייז ,טריסנָאנַא ןרָאװעג ןענייז ייז ןעוו .םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעגוצ
 -עלרָאפ רעד רַאפ לַאז ןיא גנַאגנײֹרַא םייב ןוא ,ןטעליב עלַא ןרָאװעג טפיוקרַאפ גָאט
 .(107 'ז ,ץרפ) "ןטעליב ךָאנ עסַאק רעד וצ ןשטנעמ רעטרעדנוה טּפוטשעג ךיז ןבָאה ,גנוז
 ײנַאגרָא רעד רַאפ ןייג טגעלפ "רימזה, ןיא ןעגנוזעלרָאפ סעצרפ ןופ הסנכה עצנַאג יד
 טליײצרעד ,גָאגַאדעּפ רעטנַאקַאב ַא ,סעקלַאויץיװרוה .ש ףיוא .(108 'ז ,טרַאד) עיצַאז
 -סעיצקעל יד ןעוועג ןענייז טבילַאב סרעדנוזַאב , זַא ,"רימזה, ןיא סעיצקעל יד ןגעוו
 .קרָאי-ינ ,קַאװָאנ .נ .ר גַאלרַאפ ןעװעג ןיא לָאמַא) "ןצרפ .ל .י ןופ סעיצַאזיװַארּפמיא
 | .(116 'ז ,0

 ףָאנ ,ויטַאיציניא סעצרּפ טיול "רימזה, ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז ייֵז (55*
 ןייארַאפ ןשירעלטסניקישירַארעטיל, םעד טָא ןופ רעציזרַאֿפ ןרָאװעג זיא רע יװ םעד
 שיט ןפיוא לייוו, ,"ןטנווָאלטסעק, ןסייהעג ןבָאה ןטנװַא יז .(114 יז ,ץרפ ,ןיוועל 'רד)
 יד ךופ רעדעי ןיהוו ,לטסעק ַא ןענַאטשעג זיא ,ןיוועל 'רד טלייצרעד ,םוידיזערּפ םייב
 "עגפיוא ןעועג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,עלעטעצ ַא ןפרַאװנײרַא טנַאקעג טָאה עדנזעוװנָא
 טָאה םעד ךָאנ ןוא ,עמעט עשירַארעטיל רעדָא עשיפָאסַאליפ ןיא'ס רעסָאװ ַא יבירש
 ,ןטנווָאלטסעק יד .ןדייר טנװָא םעד ןעמ לָאז ייז ןופ רעכלעוו ױעביא ,טמיטשעגּפָא ןעמ
 ןטסערג םעד ...טנַאסערעטניא ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענייז ,רעטייוו ןיוועל טלייצרעד
 -פרַאש ןייז טימ ןוא רעטרעוויגָאלש ענייז טימ ץרּפ ןעמונעג טָאה ןטוּפסיד יד ןיא לײטנָא
 | .(115 'ז ,טרָאד) ?לץיוו

 ,30-271 'ןז ,1923 ,קרָאיהינ ,ןצרט טימ ,דייווש קרַאֵמ (י***
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 ךיז קידנגָאי טינ ,ןוא טשימעג ךיז ץלַא ןיא ,טריסערעטניא ץלַא טימ ךיז טָאא

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג ןָאזרעּפ ַא יװ רע ןיא ,טייקטמירַאב ןוא דובכ ךָאנ

 | .רעביירש רעשידיי

 סע רע זיא טעטש עשידִַיי ערעדנַא ןיא ךיוא ,עשרַאװ ןיא רָאנ סינ ןוא
 ןיק ןצױּפ טימ ןעמוקעג לָאמ א ויא רע יו ,שַא םולש טלייצרעד טָא .ןעוועג

 רענייק, ,שַא טגָאז ,שטָאכ ןוא ,ןעוועג טינ ןיוש גנַאלנרָאי זיא רע ּוװ ,שטשָאמַאז

 ודנוא שטשָאמַאז ץנַאג טָאה ,ןעמוק רעודנוא ןופ טסּוװעג טינ (רעירפ) טָאה

 "רעדעל יד ןופ ליפ ןוא טנגוי יד ,םירוחב יד .טָאטש ןופ רעיוט םייב טרַאװעגּפָא

 ַא ךָאנ ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא ןענייז ,טָאטש ןיא ךיז ןענימעג סָאװ ,רעטעברַא

 קידנעמוקנײרַא זַא ,ױזַא שטָאק רעזדנוא טײלגַאב ןבָאה ןוא סױרַא געוו קיטש

 -- ןשטנעמ טימ םי ַא ןיא טכיוטעג שטָאק רעזדנוא ךיז טָאה שטשָאמַאז ןייק

 ןּפעלש ןשטנעמ ןוא ןדנוװשרַאפ ןענייז דרעפ יד ..ןעשעג סע זיא גנילצולּפ ןוא

 ןיא טָאה ץרּפ ןעוו (+"ןיירא טָאטש ןיא רעדער יד ייב ,לעשיד םייב שטָאק יד

 -אקוב רעביא רוט ַא טכַאמעג ,ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט רעד ךָאנ ךיילג ,8

 עשידיי יד זיא; ,ערעדנַא ןוא ןענעזייר ,ןשַא טימ םענייאניא עיצילַאג ןוא עניוו

 -שידיי ,טרעדורעגפיוא ןעוועג ,ללכב עיצילַאג --- ימלא .א טלייצרעד --- עקָארק
 םעד ןופ ,(*=*טסעג יד טימ ךיז ןעיירפ סעשעקעב ןיא ןדִיי עמוופ וליפא .טכָאקעצ

 .העיק ןיא עדער א סעצרּפ ןופ גנוביײרשַאב עצרוק ַא רימ ןבָאה 1910 רָאי

 טָאה ץרּפ ןוא ,לַאז רעטקַאּפעג לופ ַא --- ליזיימ ןמחנ טביירש -- ןעוועג זיא'ס;

 טדערעג טָאה ץרפ .עדער רעקידרעייפ ןייז טימ םלוע ןסיורג םעד טרעטסײגַאב

 -"וצ יד ןטלַאהעג (טָאה) ןוא ןדנוצעגנָא ןעוועג ןײלַא זיא ,טנעמַארעּפמעט טימ

 גנַאג ןייז ןוא קלָאפ ןשידִיי םעד ןגעװ טדערעג טָאה רע ..טנַאּפשעג סרערעה

 לָאז סע ,רעטצנעפ יד ףיוא טלַארּפ :ןַאטעג יירשעג ַא טָאה רע ,.,טלעו רעד ןיא

 רָאי ןקיבלעז םעד עיצקעל ַא סעצרּפ ןגעוו (6**"!ןבעל ןשידִיי םעניא טכיל ןיײרַא
 רעגיר סעתוכשחמ לעב ןיא טכירַאב א רימ ןעניפעג ,עגיר ןבעל ,ןלעבוד ןיא

 .טכירַאב רעד טביירש -- (ןצרפ ייב) פָאק ןיא .., :עמיטש עשידִי יד גנוטייצ

 רעביא טגָאי קנַאדעג ןייא -- תובשחמ ןֹופ לסעק רעצנַאג ַא זיא -- רעבעגּפָא

 עכלעוו ,ןגיוא יד ןיא ...ןטייווצ ןופ ןגָאלשעגסיױא טרעוו קנַאדעג ןייא ,ןטייווצ םעד

 ,ןדנוצעגנָא ךעלרעייפ עיינ ץלַא ןרעוו סע יוװ ,ןעמ טעז ,עניב רעד ןופ ּפָארַא ןקוק

 יסיײגַאב ןופ םַאלּפ א םוקילבוּפ םייב סיורַא ןפור ןוא ןצילב ייז ןופ ןצירּפש סע

 ןַא סעצרּפ ןופ ןקורדנײא ענייז רעביא טיג רענעט עכעלנע ןיא ,(+י**-גנורעט

 דניירפ-טנגוי ַא סעצרּפ ,סילָאגרַאמ היעשי (1913 םורַא) שזדָאל ןיא טירטסױרַא

 -ליוו ןיא טַארעפער ַא ןטלַאהעג ץרפ טָאה רע;רפ ראי ַא טימ ,(6+++שטשָאמַאז ןופ

 "ראפ ןופ טלננידעגמורַא ןעוועג , --- טילַאש השמ טלייצרעד -- טרָאד רע זיא ,ענ

 .טפַאשלעזעג רעשידִַיי רענליו רעד ןופ ןזיירק עלַא ךעלבעטשכוב ןופ סרערע

 ,םירחוס ןוא רעליש ,עטלעטשעגנַא ןוא םיריוטקָאד ,רעטעגרַא ןוא סרעוט-ללכ

 ןופ סרעייטשרָאפ עטסנעש יד -- ןעמַאד ןוא םיאבג ,ןטָאקָאװדַא ןוא סניליירפ

 ,28 'ז ,1942 ,קרָאירינ ,טיײצ רעזדנוא (*
 .102 'ז ןבעל ןופ ןטנעמָאמ (**

 ,304 '/ ,קרָאי-יגנ ,סעדער ןוא ןוירב (***
 .377 'ז ,טרָאד (פ 5

 ,3123 'ז ,1927 ,ענליוו ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרפ (68פ**
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 ןויירק עטרילימיסַא-בלַאה ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ,ןטנעגילעטניא ,טָאטש
 יד ףיוא ...גנוטכַא רעייז ןצרּפ ןקירדוצסיוא ןוא ןעמוקוצ טלָאװעג ןבָאה עלַא ---
 טכירגרעד לָאמ טפָא םזַאיוטנע רעד טָאה ,ןרָאפעגיײברַאפ זיא ץרּפ ּוװ ,ןסַאג
 ןלױּפ ןיא רָאנ טינ ןוא ,(=?סעיצַאטסעפינַאמ עכעלטנטע ןופ רעטקַארַאכ םעד
 ןוא עקָארק יו טעטש ענױזַא ןיא --- עיצילַאג ןיא ךיוא ,דנַאלטעל ןיא ,עטיל ןוא
 ,גננורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןזיירק עטסנדיישרַאפ יד ןענייז -- גרעבמעל
 רע זַא ןוא ,ןצרּפ טימ ןעוועג ןדנובעג ןוא טּפינקעג ,טנגוי רעד ןופ טּפיוהרעד
 יד טגעלפ ,ןעגנוזעלרָאפ ףיוא -- ןעמוק טגעלפ רע ןוא --- ןיהַא ןעמוק טגעלפ

 -- ץרּפ רעביירש רעשינָאגרַאשז רעד, ...ןענעגעגַאב סױֹרַא םיא *טָאטש עצנַאג,
 גרעבמעל ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג טנייה זיא --- גנוטייצ עשידִיי-שילוּפ ַא טביירש
 ןעמענוצפיוא םיא .סעיצַאװָא טימ לַאזקָאװ ןפיוא ןרָאװעג טנגעגַאב זיא ןוא
 -ַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןופ רעדילגטימ ,ןענייארַאפ עשיטנעדוטס ןעמוקעג ןענייז
 סרעטערטרַאפ ךיוא טסירגַאב םיא ןבָאה טנװָא ןפיוא .?גרַאװגנוי ךס ַא ןוא סעיצ
 | ,(+=שיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 ,עשרַאװ ןיא ויטקַא ןעוועג רקיעב רע זיא רעזעלרָאפ ַא ןוא רָאטקעל ַא יוװ
 -עג ןענייז רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב רָאג ,ןליױּפ ןופ טעטש ערעדנַא ןוא שזדָאל ןיא
 -רעד ,עשרַאװ ןיא ןעגנוטערטסױרַא-"רימזה, -- עטנַאמרעד ןיוש --- יד ןעוו
 ןמחנ טָאה 1914--1912 ןרָאי יד ןופ .טיוט ןייז רַאפ ןרָאי עטצעל יד טּפױה
 -סױרַא-ץרּפ יד טָא ןגעוו תועידי ןענופעג עסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא ליזיימ
 -רַאפ עשירַארעטיל ַא; ;"ןטנװָא-לטסעק, יד ףיוא ןוא "רימזה, ןיא ןעגנוטערט
 ַא ;גנוגעווַאב -דמש רעד רעביא טרירעפער טָאה ץרּפ רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאז

 עסיורג ַא !קיטירק ןוא דוטַארעטיל עמעט רעד ףיוא ןצרּפ ןופ גנוזעלרָאפ

 -ער יד' רעביא טרירעפער טָאה ץרּפ רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ עשירַארעטיל
 ַא ?רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןעגנומערטש עזעיגילער-יטנַא ןוא עזעיגיל
 יד' גַארטרָאפ ַא ;ןכַאז עטקורדעג טינ ךָאנ ענייז ןגעוו ץרּפ .ל .י ןופ גנוזעלרָאפ
 ןייז ןגעו ,'קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב' ןגעוװ ...'טייקכעלנעזרעּפ עלַאנָאיצַאנ

 ,ןעמכילע םולש דובכל ןטנװָא ףיוא סעדער ענייז ;םירישה ריש ןופ גנוצעזרעביא

 יד' {טײהטָאג ןגעוו :טנװָא-לטסעק יד ףיוא ..ןענַאמשירפ דוד ,ןעמעה דחא
 סָאוװ ;?'טנגוי רעד ןופ ןבעל סָאד אחינ ןעמ טכַאמ ױזַא יו ?עסערּפ עשידַיי
 ,(6+5* !?רךוטַארעטיל רעשידִיי רעד טלעפ

 ןבעל ןייז ןופ רָאי 10 עטצעל יד ןיא (ג

 -מיא עקידנעטש ןייז רעבָא טּפיוהױעד ,ןעגנוטערטסיורַא עכעלטנפע סעצרּפ
 ,רעלעטשטפירש ַא יװ ,ענימג רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא יו טעברַא עקיטעּפ
 רעד ןופ רעריפ ַא יוװ ,רעוט-ללכ ַא יוװ ,רעיוב-רעטַאעט ַא יוװ ,טסילַאנרושז ַא יו

 -עג טוג טינ ןבָאה -- רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ *סערדַא רעד, יװ ,טנגוי

 .50--49 רעמונ ,1925 ,רעטעלב עשירַארעטיל (*
 עז .2319 'ז ,1937 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ ןיא יקצַאש .י 'רד טול טריטיצ (*+*

 ."לָאּפָאנרַאט ןיא ץרּפ, לטיּפַאק ,(1947 ,קרָאיײװינ) טינשרעװק סרענעק בקעי ךיוא
 ,394 'ז ,קרָאיײװיג ,סעדער ןוא ווירב (***
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 רע טָאה ,גנוי ךרעב ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו .טנוזעג ןכַאװש ןייז ףיוא טקריוו
 ץרַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק רעוש רע זיא 1902 םוֹרֵא (*ןגָאמ ןופ ןטילעג
 ,(**עקַאטַא ץרַאה ַא טַאהעג ןבָאה 1900 םורַא ןיוש רע לָאז ןענעזייר ןמלז טיול)
 דניירפ-זיוה ענייז ןופ רענייא --- ,ןיוועל ןושרג 'רד טביירש -- ץרַאה סָאד;
 סע טָאה רע ןוא ,ךַאװש ןעוװעג קידנעטש םיא ייב זיא -- םיריוטקָאד-זיוה ןוא
 ןעוועג ךָאד זיא רע .ןבעל ןקיורמוא ןועוורענ ןייז טימ טכַאװשעגּפָא רעמ ךָאנ
 ןיהּוװ ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא טריצַאּפשמורַא ןיוש רע טָאה תולעכ :ורמוא ןַא יוו
 רעדָא עשירָארעטיל ןיא ןטנאסערעטניא ענעדיישרַאפ ןלעטשַאב ךיז טגעלפ רע
 ךָאנ ,ענימג רעד ןיא ןסעזעג רע זיא גָאטימ זיב .סעגַארפ עכעלטפַאשלעזעג
 -רַאפ ןרעהוצסיוא טַאהעג טייצ טָאה ןוא שירַארעטיל טעברַאעג רע טָאה גָאטימ
 ןעגנופַאש עררעייז טימ ןעור טזָאלעג טינ םיא ןבָאה סָאװ ,סרעגנַאפנָא ענעדייש
 ןעמ טָאה רעטעּפש ,ייווצ ףיוא טפָא ןוא גנוציז ַא ףיוא ןעוועג רע זיא טנווֶא ןיא
 טכַאנײב ןוא *לָאט רעצייושא ןיא רעדָא ?לָאטסירב , ןיא ןפערט טנָאקעג םיא
 ןזיב לטעלב ןטשרע םענופ ךוב טקורדענּפָא סָאװ רָאנ ַא טנעיילעגרעביא רע טָאה
 סָאריּפַאּפ ןייא טעמכ ,טרעכיירעג ליפ רעייז ץרפ טָאה םעלַא םעד ץוח ַא ,ןטצעל

 םיריוטקָאד ענייז ,(***"עװַאק עצרַאװש ךס ַא ןעקנירט וצ טגעלפ ןוא ןטייווצ ןכָאנ
 עכעלטע טרָאד טכַארברַאפ טָאה רע .דַאבנעירַאמ ןייק ןרָאפ ןסייהעג םיא ןבָאה
 קידנעטשלופ ,טביירש ןיוועל 'רד יװ ,ןעמוקעגקירוצ טרָאד ןופ זיא? ןוא םישדח
 | ,(הו5"טבוזעג

 קנַארק רעדיוו רע זיא םורָא רָאי עכעלטע ןיא ןוא ,טיהעג טינ ךיז טָאה רע

 .3 'ז ,1937 ,רעטעלביַאװיי רעמוניץרפ (*
 | ,טרָאד (5*
 80 ,78 'ןז ,ץרפ ,ןיועל .ג (5**
 רע טָאה ,1906 ןיא ,ןענָאזעניד וצ ףךעלוירב עטמַארגעג ענייז ןופ םענייא ןיא (655

 ;ןבכירשעו

 ּוקֹע ןַא ְןֶא טלעוו ַא -- םערוט א
 (קעל ןייק ?םויה; ןופ ,"געוו, ןופ)

 ,ןגיוא יד טמענרַאפ סע -- טיירב ןוא טייוו
 ,ןגיולפעג רעטייוו ,רעטייוו ךָאנ טלָאװ המשנ יד
 ..ןקרַאמ רעקינייו סָאװ רעבָא טרעװ סע
 ןקרַאטש טָאג ךיד לָאז ,טנוזעג ייז
 (ג .ש -- עשראו ןבעל ץַאלּפרעמוז ַא) רעדיווס ןיא
 ..רעדיוו ךיז רימ ןעעז ןכָאװ רָאּפ א ןיא
 ;רוּפש ןייק ןבעל ןעיירפ ןופ
 ,רוטַארעטיל ןופ ןדייר טצוו'מ

 (245 'ז ,1944 ,סעדער ןוא ווירב)

 טרעוװ סע, ...רעבָא ,טרָארוק םענייש ןיא רעגנעל ןביילב ןלעװ םיא ךיז טלָאװ סע
 ןטייב ןעגנומיטש ןוא ,שטנעמיגנומיטש ַא רעבָא ךָאד זיא ץרּפ ."ןקרַאמ רעקינייװ סָאוװ
 ןבירשעג ,"לחומ רימ טייז, לקיטרַא ןַא ןיא) לעטש ַאזַא ךיוא םיא ייב רימ ןעניפעג ,ךיז
 ןעמ ...ךיז טנָאמרעד ןעמ ...טינ ךָאד ןעמ ןָאק גרעב ןשיװצ ןייז קיביײא, ;(1912 םורֲא
 ןוא ,המשנ עשידיי יד טדייל לָאט-םונהיג ןיא ,לָאט ןיא ,טייוו ,טרָאד זַא ,ךיז טגָאמרעד
 ערעקידעבעל ליפ ןוא ,ןציּפש-גרעב ערעכעה ליפ ןוא ןטנורגּפָא ערעפיט ךיז ןיא טָאה יז
 רעדעי ןיא טיירש יז ןוא ..טפַאשקנעב ַא ןָא טּפַאכ סע ןוא -- רעטיוועג ןוא ןטייהנייש
 "..םייהַא :טולב ןּפָארט ןדעי ןיא .רעדָא
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 יד ןיא ןרָאפ טפָא טײצ:עיצַאקַאװ ןייז ןיא רע טגעלפ .טלָאמעד ןופ .ןרָאװעג
 טוג טרָאד ךיז טגעלפ רע .ךיירטסע ,דנַאלשטייד ,ןלױּפ ןופ "רעדעב:-םערַאוװ;

 ןעמ יוװ ,טגיילעגפיוא טוג רעייז ןייז ןוא "ןסעגרַאפ תורצ עלַא ןָאק ,ןעורסיוא
 "יד וצ (ןעמַארג ןיא טפָא) ןביירש טגעלפ רע סָאװ ,ךעלווירב יד ןופ סע טעז
 טושּפ םיא ךיז טָאה סע .דניירפ עטוג ערעדנַא וצ ,ןעניוועל .ג 'רד וצ ,ןענָאזענ
 יד וצ ןוא דירַאי ןשירַארעטיל םוצ ,עשרַאװ ןייק קירוצ ןרָאפ טלָאװעג טינ
 סעזיײר-ורּפָא ןוא -רוק עגנַאל וצ ןייק רעבָא .ענימג רעד ןופ םינינע-"עקרק;
 ץוח א ןוא טלעג גונעג טַאהעג טינ טָאה רע .ןעניגרַאפ טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה
 .הליהק רעװעשרַאװ רעד ןיא עלעטש ןייז וצ ןרעקמוא טזומעג ךיז רע טָאה םעד
 ןעועג רעווש ױזַא םיא זיא סע ןוא ,טמַא ןייז ןופ ןדנובעג טליפעג ךיז טָאה רע
 -גוז -- ענַאּפָאקַאז ןופ ןענָאזעניד וצ רע טביירש --- גָאטנוז; ...ןדנובעג ןייז וצ
 -יורט רעייז ,רעייז זיא סע ,ןירַא עדוב ןיא קירוצ -- גָאטנָאמ !םעלַא ךָאנ גָאט
 .(*.."ןרָאפ וצ םייהַא ןעוועג טינ רעווש ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ רימ זיא סע ...קירע
 םורַא טָאה רע יוװ ,"טמַא ןייז ןופ ןרעוו וצ רוטּפ טלָאװעג קרַאטש; ךיז טָאה םיא
 סָאד רעבָא ,(*"ןמזה ןופ רָאטקַאדער ,ץכ ןויצ-ןב וצ ווירב ַא ןיא ןבירשעג 3
 םוצ גונעג ןענידרַאפ ןענָאק וצ ןעגנונעפָאה ענייז עלַא .ןעגנולעג טינ םיא זיא
 -נעפעג רעד טָא ןופ ןרעװ טזיילעגסיוא,ק ןוא טעברַא רעשירַארעטיל ןופ ןבעל

 טחמעג טָאה רע ןוא ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז ,(++*טמַא-ענימג םעד) ?שינעג
 לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ טיירג ןיב ךיא; .."שינעגנעפעג; רעד ןיא ןביילב
 ךיא -- רעבָא --- 1906 ןיא ןקילַאיב וצ ווירב ַא ןיא רע טביירש -- גָאט ןדעי
 ,(6י+צ"שוייר ַא תעב טרפב ,טלעג ךס ַא ןיא ךיז קיטיינ ךיא ןוא ,טינ טלעג ןייק בָאה
 ןגעו סרעטלַאװרַאֿפ-רעטַאעט רענַאקירעמַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ רע
 .טינרָאג טימ סיוא ךיז ןזָאל ןעגנולדנַאהרַאפ יד רעבָא ,סעמַארד ענייז ןליּפש

 טימ ןָאטעג "ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביהע רעקרָאי-וינ יד טָאה 1907 ןיא
 יד טימ ןָאטעג רעִירפ טָאה יז סָאװ ,ענעגייא סָאד ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ

 ןוא ,ןסיוו ןייז ןָא טקורדעגרעביא ייז טָאה יז .םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ קרעוו

 ןטעבעג ןָאזעניד טָאה .רַארָאנָאה הטורּפ ןייק ריא ןופ ןגָארקעג טינ טָאה רע

 סָאקנעלַאװע טימ ןדנוברַאפ טלָאמעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןװָארדנַאסקעלַא ,ה

 רעד ןופ ןגירקסױרַא ןעז לָאז רע זַא ,("קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנרעטניא;) גַאלרַאפ

 .רֶבֲחֹמ ןרַאפ גנונױלַאב זיא סע עכלעװַא שטָאכ *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה,

 ןעד ךיז טניולק -- זַא ,טרעפטנעעג ןענָאזעניד טָאה רעביירש רענַאקירעמַא רעד

 (.ג .ש --- ןגירקסורַא רשפא טנָאקעג טלָאװ ןעמ סָאװ) עמוס עניילק ַאזַא בילוצ

 -רַאפ ןכיג ןיא טעװ סע רעכלעװ טימ ,עבַאגסיױא עשירעביור יד רשכ ןכַאמ וצ

 -סיוא ןיא יא ,עקירעמַא ןיא ָאד יא קרַאמ רעשידִיי רעצנַאג רעד ןרעוו טציילפ

 -- וע טביירש -- ןעוועג רעשיטקַארּפ ליפ ןוא רעכיילג טינ טלָאװ יצ , ,(+++*+"דנַאל

 .258 'ז ,סעדער ןוא ווירב (*

 .230 'ז ,טרָאד (**

 .טרָאד (**

 | .223 '| ,טרָאד (יפ5*

 ,"ןווָארדנַאסקעלַא .ח טימ ץנעדנָאּפסערָאק סעצרּפ ןוא סנַאזעניד, ,ווָאקנימ .ב .1 (טטפ*5/)

 .444 7 ,אאע דנַאב ,קרָאיײ-װינ ,רעטעלב-ָאוויי
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 טלָאװעג טינ טָאה ץרּפ רעבָא "?הלזג (רעד) יד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ךעלטנפצ
 -ױלַאב רעטסנעלק רעד ףיוא ןייגוצנייא טיירג ןעוועג זיא רע .,.,למוט ןייק ןכַאמ
 רעלעירעטַאמ רעטקירדעג ןייז ןגעוו ןדייר טינ ךעלטנפע לָאז ןעמ יבַא ,גנונ
 -טגעעג וירב ןשירעמשטייט ַא ןיא ןָאזעניד טָאה -- ריא טסייוו דנוא,  ...עגַאל
 -רַאפ רעד סָאװ ,עגעלָאק רעטרעעג ,ריא טסייוו דנוא --- ןװָארדנַאטקעלַא טרעפ
 א יװ הּפרח ַאזא טינ זיא סע ?ןצרּפ 'ה ריפ טציא טיידַאב 'בור 200 ןופ טסול
 רעטצעל ךרוד ךיז טבעל רעלעטשטפירש רעטסעב רעזדנוא סָאד ,ןגָאז וצ גָאטיײװ

 (*קנַארק זיא רע ןעוו ,טציא טרפב .לטימסנבעל ןייז טימ רעווש רעייז ,טייצ
 דנַאלסיױא ךָאנ ןרָאפ דלַאב ,עטצרע ענייז ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול ,זומ ןוא

 וצ עור רעקילעפ ןיא עטַאנָאמ יירד א סנטסקינייו ץעגרע טרָא-עדַאב ַא ןיא
 ןייז ןופ הלוג ַא רעמ זיא סָאד רעבָא ,ינעה תלזג רונ טינ זיא סָאד .ןעגנערב
 סָאװ ,יד טימ ןוא ,טנשקערַאפ ךיז טָאה ווָארדנַאסקעלַא ,(**..."ןבעל ןוא טנוזעג
 קיטייצכיילג ,ןוט וצ ןבָאה טלָאװעג טינ ,הלזג ןיא טקידלושַאב ייז טָאה ןָאזעניד

 ןעמענ וצ טיירג זיא גַאלרַאפ סָאקנעלַאװע זַא ,ןענָאזעניד ןבירשעג רעבָא רע טָאה
 עלַא סעצרפ ןופ עכַאגסױא רעטריזירָאטײױא רעיינ ַא ןופ תואצוה יד ךיז ףיוא
 ץרּפ .סנַאװַא ןַא ךיילג םיא ןקיש ןוא לבור 2500 רַאפרעד םיא ןלָאצַאב ,קרעוו

 ץרּפ ןוא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךַאמּפָא רעד .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ םעד טָאה

 עייג יד קורד םוצ ןטיירגוצוצ זייווכעלסיב ןביוהעגנָא ,ףליה סנָאזעניד טימ ,טָאה
 הביס יד ,"ןרָאװעג טינרָאג ךַאמּפָא םענופ, 1יא ןליזיימ ,1 טול ,(***עבַאגסױא
 רעריפנָא רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז, טָאה סע סָאװ ,סָאד --- ןעוועג ןבָאה לָאז
 רעשיסור רעד טימ תוכייש עטנעָאנ ַא טַאהעג טָאה ָאקנעלַאװע גַאלרַאפ םענופ
 רעד תעב ,1910 ןיא טשרע ןרָאװעג טקעדעגפיוא רעבָא זיא סָאד ,(6+**"עקנַארכָא
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גָאלרַאפ רעקרָאי-וינ םעד ןוא ןצרּפ ןשיווצ ךַאמּפָא
 -עג ןבָאה םידדצ עדייב ,ךַאמּפָא ןעוועג זיא ךַאמּפָא זַא ,זיא תמא רעד ,7
 ןופ גנולמַאז ,עטרעסערגרַאפ ,עיינ יד טָאה 1908 ןיא ןוא -- ,טרָאװ ןטלַאה
 עלַאנַאיצַאנרעטניא; גַאלרַאפ םעד ךרוד --- ןײגוצסױרַא ןביױהעגנָא קרעו סעצרפ

 ןקיבלעז םעד ןיא טלייצרעד ןָאזעניד יו ,גנודניצטנַא-ןעגנול ַא טַאהעג טָאה רע (*
 .ןוירב

 ,446 '/ ,טרָאד (**

 -נַאסקעלַא וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא ןָאזעניד טביירש -- ביל טָאה רע, (***
 א ןַא ןביירשרעביא ןוא ןביירש ,ןטענקרעביא ןוא ןטענק ,ןפיילש ןוא ןלייפ -- ןֹווָארד
 טסַאֿפ גנובעגניה רעטסערג רעד טימ םעד ייב טפָא טעברַא ,ךרע ןַא ןָא ןוא רוציש
 -ערעטניארַאפ סרעדנוזַאב רע ןיא עגַאלפיוא רעדנעײטשרָאפַאב רעד ייב .ךעלטּפַאשגדייל
 ןפוא םושב ןָאק רע ןוא ,טקערָאק ןוא טרעטײלעג סױרַא לָאז לקיטרַא סעדעי זַא .טריס
 ךָאנ ךיורה סע זַא ,טכוד םיא ןמז לכ ,ןזָאלסױרַא טיג טנַאה ןופ לַאירעטַאמ עצנַאג סָאד
 -עננעמאזוצ רע טָאה םעד בילוצ .ןרעוו ןבענוצ רעֶדָא טרעדנעעג םיא ןיא סָאװ ץעגרע
 ךָאנ ןוא ,טלעג לסיב שטיה ַא ּפֶא ןטסָאק סָאװ ,רעבײירשרעכיא טַאטש ןצנַאג ַא ןעמונ
 ץנַאג גנוניימ ןיימ טול ,תונכה המודכו ןעיירעצעזרעביא ,ןעיירעביירשרעביא עלַא יד
 הדי םצעב לָאמ ריפ וצ ירד ןוצ רעכיא ןײלַא רע טביירש ,עזָאלצונ ןוא עקירעביא
 סױרַא טמוק סע !יב ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ,קיתעמ ןילַא שדוקה טשל ןופ זיא
 טליּפש ,דוי לש וצוק א רונ טינ ,וליפא עלעטניּפ ַא .ךיז טליוו םיא יװ ,תלס רענייר רעד
 עלַָאה א םיא ליב

 ,207 '| ,1945 ,קרָאיהיג ,ץרפ (****
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 "ראו ןיא ?סערגָארּפ, גַאלרַאפ םעד טימ תופתושב קרָאי-וינ ןיא *קעטָאילביב
 .עגסױרַא עקַאט רעטעּפש תופתוש םענופ זיא גַאלרַאפ רעקרָאי-וינ רעד .עש

 ,טריפעג רעטייוו טעברַא רעייז ןבָאה סרעבעגסױרַא ױעװעשרַאװ יד רעבָא ,ןלַאפ
 ןעצ יד) טקידנערַאפ עבַאגסױא ,עקידנעבנעצ ,עיינ יד ייז ןבָאה 1912 ןיא ןוא
 גהוח ןוא םדא ;עמַארד ;טיײצ יד ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ :ןעוועג ןענייז דנעב
 ןענָאטעילעפ ןוא ןצַאזפיוא ;סיורג ןוא ןיילק רַאפ ;רעדליב ןוא ןציקס ;שידיסח
 .(.סַאג ןוא בוטש ןופ ;יײנ ןוא טלַא

 ןופ ןבעל ןשידִיי םעניא עלָאר עקידנריפ סעצרּפ טָאה ןרָאי עלַא יד ןיא
  ךייא ןיא ןטלַאהעג ,ןבעל ןשירעלטסניק-שירַארעטיל םעניא טּפיױהרעד ,ןלױּפ
 .ןרעו רעסערג

 טָאה ,טשימעג ץלַא ןיא ךיז רע טָאה ,טנוזעג ןכַאװש ןייז ףיוא טקוקעג טינ
 -טנפערַאפ 1906 ןיא ...ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעמעלַא רַאפ ןוא ץלַא רַאפ טליפעג ךיז
 ןיא סעמרָאפער ענעשטנּוװעג ןגעוו .שיליוּפ ףיוא רושָארב עמינָאנַא ןַא רע טכעל
 םוױרַא (184 יז ,1946 טסברַאה ,רעטעלבדָאוזי ןיא יקצַאש בקעי) ענימג רעד
 סָאװ וצ/ :ןקילַאיב וצ ווירב ןשיערבעה ַא ןיא רע טכביירש טייצ רעקיבלעז רעד
 ?רעביא רעטייו ךיא ץעז סָאװרַאפ ?רעדיל ערעייא טצעזעגרעביא ךיא בָאה
 ליוו ךיא ,טינ טוט ריא סָאװ ,סָאד ןצנַאגרעד -- ןײלַא רע טרעפטנע -- ליוװ ךיא
 טייג ןוא ףיוא טכַאװ, :רעטייו ןוא "!טרעהעג ריא ןעמעוו וצ ןעגנַאלרעד ךייא
 ,שטנעמ רעקידעבעל רעד רָאנ ,רקיע רעד זיא ךַארּפש יד טינ ...קלָאפ םוצ סױרַא
 :דייר עניימ לָאמ ַא ךָאנ רעביא רזח ךיא ןוא .ךַארּפש רעד ףיוא טדער סָאװ
 טנָאקעג טינ טָאה ץרּפ .(=.."םיתמ עקידעבעל ךרוד ןרָאװעג ןעגנַאפעג טייז ריא
 רע יוװ) טָאטשנָאק -- סָאװ ,קלָאפ ןרַאפ טינ טביירש קילַאיב סָאװ ,ןגָארטרַאפ
 -סעפַאב וצ ךיז (טייצ רעקיבלעז רעד ןופ ווירב רעדנַא ןַא ןיא םיא וצ טביירש
 -רוטלוק ַא ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז ןלעטש וצ ןוא ןריזינַאגרָא וצ ךיז ,ןקיט
 רערעדנַא ןַא ייב ,(**װײזַאא *טרעטילּפשעצ רימ ןענייז ,גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ
 םענייז ןעניז ןיא בָאה'כ ;טסייג ןקיבלעז םעד ןיא סיוא ךיז רע טקירד טייהנגעלעג

 ,ךיז רימ ןסיוורעד ווירב ןקיזָאז םעד ןופ .224 'ז ,קרָאײװיג ,סעדער ןוא ווירב (*
 טעטכידעגרעביא רעדָא טצעזעגרעביא שאה תליגמ סקילַאיב ךיוא טָאה ץרפ זַא ,בגא
 יסיוא םוש ןייק ןיא ןײרַא טינ זיא סעצרּפ גנוצעזרעביא עקיזָאד יד רעבָא ,שידיי ףיוא
 רַארעטיל) "ןדָאזיּפע רָאּפ ַא, סנאהאק ראזאל טיול ,ןטפירש עטלמַאזעג סעצרּפ ןופ עכַאג
 ןיא סָאװ ,חסונ ןשידיי סעצרפ ןיא שאה תליגמ זיא (16--15 רעמונ ,1920 ,רעטעלב עש
 עיינ ַא, רָאנ ,גנוצעזרעביא ןייק טינ ,1906 ןיא געװ רעװעשרַאוװ ןיא ןרָאװעג, טקורדעג
 עלַאינעג עדייב ןופ טייקסיורג יד טליפעג טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,שידיי ןיא "שאה תליגמ
 -רַאּפ ןצנַאג ןיא תונורכיז יד ףיוא ךיז ןָאק ןעמ זַא ,רעכיז טינ רעבָא ןיב'כ ."רעטכיד
 ןרָאפעג זיא רע ןעוו ,ןענאהאק ראזאל ןטעבעג טָאה ץרּפ זַא ,סיוא טמוק יז טול .ןזָאל
 שאה תליגמ ןצעזוצרעביא םיא רַאפ שינעביולרעד ַא ןקילַאיב ייב ןגירק לָאז רע ,סעדָא ןייק
 ,םעד ךָאנ טשרע טעברַא רעד רַאפ ןעמונעג ןבָאה ךיז לָאז ץרּפ זַא ןוא שידיי ףיוא
 תליגמ ןייז ןופ רַאלּפמעזקע ןטרעסעצעגסיוא ןַא סקילַאיב טכַארבעג םיא טָאה ןַאהַאק יו
 ןיב ךיא, :רימ ןענעײל טייצ רענעי ןופ ןקילַאיב וצ וירב ַא סעצרּפ ןיא רעבָא ,שאה
 ןייא ןקורד ךיז טעװ סָאװ ,שאה תליגמ רעייא ןופ גנוצעזרעביא רעד טימ ןוטרַאפ טציא
 ךיא לייו ,שינעביולרעד ןייק טיג ךייא ייב טעב ךיא .געוו ןיא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ רעדָא
 ןוא וירב) "ןעגנוצעזרעביא ףיוא רעבײרש ַא ןופ טכער עשילַארָאמ יד ןיא  טינ ביילג
 : .(225 'ז ,קרָאייינ ,סעדער

 .227/ '/ ,סעדער ןוא ווירב (5
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 -- וירב םענעי ןיא רע טביירש -- זומ סע.., :1907 ןיא ןשאוהי וצ ווירב ַא

 -ַאשרַאמ טינ ןרעו רעריפ ןוא םיאיבנ רימָאל ...ןרעװו טצנַאלפעג ןוא טייזעג

 ,(*"סעקיל

 -רעד) קרעװ ענייז ןיא ךיוא ,ץנעדנַאּפסערַאק רעטַאוירּפ ןיא רָאנ טינ ןוא

 -רַאפ וצ ףיוא טינ ץרּפ טרעה (עשיטסַייסע ןוא עשיטסיצילבוּפ יד ןיא טּפױה

 -יפ ַא ןוא איבנ ַא; ןייז וצ זיא לַאעדיא ןייז סָאװ ,םענייא ןופ טרָא םעד ןעמענ

 -יױב-לקניוו טסייה סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא רע טביירש --- לָאמ ןייק ןוא; ..."רער

 טקנעבעג ױזַא טינ ץרַאה עשידִיי עקידנטולב סָאד טָאה לָאמ ןייק ןוא -- יירע

 ןטסכעה ןופ ץיּפש ןפיוא ןלעטש ךיז לָאז סָאװ ,איבנ םוצ .טנייה יו ,איבנ םוצ

 וצ לָאז סָאװ ;ןקעלּפטנַא ריא ןיא המשנ-טלעוו עשידַיי יד ןוא ןעז טלעוו יד ,גרַאב

 טלעװ רעטליפעג ןוא רענענַאטשרַאפ שידִיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןפור סרעיוב יד

 -טלעוו רעשידַײ רעד ןופ ,םענײמעגלַא ןופ טעברַא ןייז ןלייטסיוא ןדעי לָאז ןוא

 ןוא תוחוכ ענייז טיול ,טנעה ענייז רַאפ ,עלעקניוו ןייז רַאפ ןדעי .סױרַא המשנ

 םיא ןעמ טעװ ,רע טמוק ?ןעמוק רע טפװ ..לַאירעטַאמ-יוב ןייז ןזייוונָא ןדעי

 "?ןביולג םיא ןעמ טעװ -- טרעהעגסיוא ןוא ?ןרעה

 יד ןיא טּפיוהרעד -- טביײלגעג טינ ןוא -- טבילגעג עי טָאה ןײלַא רע

 ןוא ויטקַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע .ןבעל ןייז ןופ רָאי ןעצ -- טכַא עטצעל

 -רוטש ןוא עקיטעּפמיא ַאזַא ןזיװעגסױרַא טינ רעמ רעבָא ןיוש טָאה רע ,שיגרענע

 ,עקילָאמַא יד רעמ טָאהעג טינ ןיוש טָאה רע ,רעירפ יװ ,וויטַאיציניא עשימ

 ,ךימ ןעוועג רע זיא ,רעִירפ יו ,רעטפָא ךס ַא :תוחוכ ,עקיטסייג ןוא עשיזיפ

 -הדירי עקידגנילצולּפ יד ,דנַאטשוצ-טימעג רעשילָאכנַאלעמ רעד .טכַאװשענּפָא

 ןופ ןטילעג רע טָאה ,ןָאזרעּפ עוויסלוּפמיא טסכעה ַא קידנעייז סָאװ ,ןעגנומיטש

  ,(**רעטפָא ןוא רעטפָא ץלַא טציא םיא ןלַאּפַאב --- ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ךָאנ ייז

 וצ יורטוצ ןוא גנורערַאפ ןופ ליפעג סָאד טסקַאװ רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןופ טיבעג ןפיוא טָארט ןייק טינ טכַאמ יז .טנגוי רעד ייב טּפיוהרעד --- םיא

 םיא קידנכַאמ טינ ,ןצרַּפ טימ ךיז קידנטָארַאב טינ טעברַא-רוטלוק ןוא רוטלוק

 -עטניא עּפורג ַא ךיז ףיוא טמענ 1907 ןיא ןעוו .טעברַא רעד ןיא ףתוש ןייק רַאפ

 -רַאװ ןיא לוש עשידִיי ענרעדָאמ ַא ןדנירג וצ וויטַאיציניא יד טנגוי עטנעגיל

 ,עסיורג יד ףיוא ןָא ייז טזייו רע .ץרּפ -- ץעוי-לעב רעטשרע רעייז זיא ,עש

 רע טקיטומ -- רעבָא ,ןבָאה ןלעוו ייז סָאװ ,תועינמ עלעירעטַאמ ןוא עקיטסייג

 ןעמענ ןוא -- ןעלטרַאגרעטנוא ןײלַא ךיז ףרַאד'מ !םינידנב וחטבת לע, -- יײז

 ןוא טַאר טימ קיפליהאב ןייז ךייא ךיא לעוו סלַאפנדעי !טעברַא רעד רַאפ ךיז

 סָאװ ,סרעביירש עשידִיי עגנוי עּפורג רענליוו יד ,רעגייטש א ,ןעוו ןוא ,(++*?טָאט

 ,ןטפירשסטַאנַאמ עשירַארעטיל יד ןכעגוצסױרַא ןביוהעגנָא (1908 ןיא) טָאה

 ןוא -- לעירעטַאמ זיא גנומענרעטנוא יד זַא ,טפעה ןטרעפ םייב ןיוש ןייא טעז

 יז טדנעוו ןעמעוו וצ -- תוחוכ עריא רעביא --- קיטסייג ךיוא רשפא לייט םוצ

 241 'ז ,טרָאד (*
 ןופ רימ ֹוצ וירב ַא ןיא ןבירשעג 1910 ןיא טָאה ,"טלַא ראג ,סלק זיא ץרפ, (=*

 ףאקשריה יבצ טָאהעג טָאה קורדנייא ןכעלנע ןַא ,רעטייוו .א עשרַאו
 *  )55,קרָאירינ ,קַאװַאנ .י .ר גָאלרַאפ ,ןעוועג זיא לָאמַא ,ץיוורוה-סעקלַאז .ש 1950,

 'ז 18--19,

2487 



 -טנגוי רעשירַארעטיל רעד ןופ ןַאגרָא םעד ןעמענוצרעביא יז טעב ןעמעוו ?ךיז

 טקערש רע רעבָא ;זיא סָאד רעווש יו ,סייוו רע ,ןצרּפ ,ךיז טייטשרַאפ ?גנוגעוװַאב

 סיוא רָאנ טמענ רע .גַאלשרָאפ רעזדנוא ןָא טמענ רע .תועינמ רַאפ טינ ךיז

 סע בוא ,דלוש ןייז טינ זיא סע ןוא ."ןפלעה לָאז טנגוי יד; זַא --- ,יאנת ַא

 עשירַארעטיל, יד ןעוועג קידלוש זיא רעכיג ,סױרַא טינ טשינרָאג ןופרעד טמוק

 . "טנפערַאפ טינ ךָאנ -- יד ןופ ןעז וצ זיא סָאד יװ -- ,ןלױּפ ןיא ?ערעפסָאמטַא

 ,עשרַאװ ןופ ןבירשעג טלָאמעד רימ טָאה רעטייוו .א סָאװ ,ווירב -- עטכעל

 ענייז ןוא ןצרּפ טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפ וצ ליצ ןטימ ןרָאפעג זיא רע ןיהווו

 יד סָאװרַאפ ,תוביס ערעדנַא ךיוא ןעוועג ןענייז רשפא ןוא ,ןגעלָאק טרעגנַיי

 ןיא -- יױזַא יצ ױזַא .ןרָאװעג טיינַאב טינ ןענייז ןטפירשסטַאנַאמ עשירַארעטיל

 עשידִיי יד -- ןַאגרָא ןשירַארעטיל ַא ןבעגוצסורַא ןָא ןיילַא ץרּפ טבייה 9

 יד יװ ,לזמ רעמ טינ טָאה עשרַאװ ןיא טפירשנכָאװ סעצרּפ רעבָא .טפירשנכָאוו

 טָאה ץרּפ .סױרַא טינ ןענייז ןרעמונ ריפ יװ רעמ .ענליוו ןיא ןטפירשסטַאנַאמ

 עשרַאװ ןיא ןצעזַאב ךיז ןלָאז ךיא ןוא רעטייוו .א זַא ,ןגָאלשעגרָאפ טַאהעג

 "רַאפ תמחמ טָאה זדנוא ןופ רענייק .טפירשנכָאװ יד ןבעגסױרַא ןפלעה םיא ןוא

 -עגפיוא ץרּפ טָאה .(=ןוט טלָאװעג טינ רעדָא טנָאקעג טינ סע תוביס ענעדייש

 ,(טידִיי) רעכיבלמַאז ןריטקַאדער ןעמונעג ...ןוא טפירשנכָאוו יד ןבעגוצסױרַא טרעה

 ..(1910 ,עשרַאװ ,*סערגָארּפ, גַאלרַאפ ,2 ןוא 1 דנַאב

 ַא ןפַאש וצ גנוגעװַאב רעד ןופ שארב רע טייטש 1910 ױָאי ןקיבלעז םעד ןיא

 לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןופ ןסייוו רימ יו .רעטַאעט-טסנוק ןשידַיי ןכעלטפַאשלעזעג

 טינ רע זיא ,("עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןופ טלעוו רעד ןיא עלָאר סעצרּפ;)

 ריא ןעוועג ךָאד זיא רע ;גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג

 ,טסייג רעקידנריריּפסניא

 סָאװ ,ןייארַאּפ ןשירַארעטיל ןסיורג ַא רע טעװענַאלּפ רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ןעלמַאז ,רעכיב ןבעגסױרַא לָאז סָאװ ןוא סרעביירש עשידִיי עלַא ןעמענמורַא לָאז

 רעבָא ,תובצע ןיא ןיירַא רעטפָא ןוא רעטּפָא ץלַא טלַאט רע ,(**װײזַאא רָאלקלָאפ

 יז ..ןטקעיִארּפ ןוא רענעלּפ עיינ ןופ טרעטסײגַאב טכייל ץלַא ךָאנ טרעװ רע

 ןעגנערב ייז .עיזַאטנַאפ ןייז ןפָאלשנייא טינ ןזָאל ,עיגױענע ןייז ץלַא ךָאנ ןקעוו

 לָאמ עלַא ךיז טָאה רע ןוא -- ,ןשטנעמ טימ גנורירַאב ןיא ,ןעמעלַא ץוח ַא ,םיא

 טָאה סָאװ ,רע .ןשטנעמ ךיז םורַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,רערעטנומ ,רעסעב טליפעג

 טייצ רעכיילג וצ טָאה ,ןילַא ךיז ןיא ךיז טפיטרַאפ ןוא טקוקעגניײרַא טפָא ױזַא

 ןבעל סָאד ביל רעייז טָאה; רע .?טרעװַארטסקע; ןַא ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאהעג

 רע ןעװו ,טלָאמעד טבעל רע ןוא -- .רָאטקעּפס יכדרמ ןבירשעג קיטכיר טָאה

 ןייז וצ ביל טינ לָאמ ןייק טָאה רע ,טפַאשלעזעג ןיא ןוא שער ןיא ךיז טניפעג

 יװ ,טָאה רע סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג סָאד זיא רשפא ןוא ,"ןיילַא

 -ענַאלּפ וצ ןוא ןעיוב וצ קיביײא ביל, ,רָאטקעּפס רעקיבלעז רעד טלייצרעד סע

 ןעיײל טיײצ רענעי ןופ רימ וצ ווירב (ןכעלטנפערַאפ טינ) ַא סרעטייוו .א ןיא (+

 ,(עשרַאװ ןייק) טרָאפ ריא ביוא זַא ,טרעמטנעעג (ןצרּפ) בָאה טייז ןיימ ןופ ךיא, :ךיא

 בָאה ךיא ןוא ,טנַאקעג טינ טָאה רע זַא ,זיא רעבָא תמא רעד ."ןרָאפ ךיוא ךיא לעו

 .עשרַאװ ןיא ןצעזאב ךיז טלָאװעג טינ

 .20 'ז ,1915 יימ ,קרָאיינ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל ,"ןצרּפ טימ; ,םחנמ (5*
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 ךעלביטש ןעיוב רעדניק יו טקנוּפ --- ,רדס ַא ןָא ,ןַאלּפ ַא ןָא קידנעטש רָאנ ,ןעוו

 ןילַא טנעה ענעגייא יד טימ ךָאנרעד ןוא -- ןעיוב ןוא ןעיוב :טרָאק ןופ

 ,*"טרעטשעצ

 יָשֵצ יו ,טיבעג רעמ -- ךעלטפַאשלעזעג ןייר וליפא -- ךָאד טָאה ץרּפ

 עכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל עקיטכיוװ ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,.טרעטש

 ןיא זיא טָא ..תוכייש ןייק טָאהעג ןבָאה טינ לָאז רע רעכלעוו וצ ,שינעעשעג

 "רעשט ןיא ץנערעפנָאק:ךַארּפש ששידַיי עטשרע יד ןרָאװעג טריזינַאגרָא 8

 ןעוועג זיא רָאטַאיציניא רעד .ןצרּפ ןופ ןעמוקעג טינ זיא וויטַאיציניא יד .,ץיװָאנ

 ןַא ןופ ןַאלּפ ןייז טימ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע זיא רע .םיובנריב ןתנ 'רד

 -עמֲא ןיא טריסערעטניאראפ ןוא טנעקַאב ץנערעפנָאק-שידִיי רעכעלטלעוװלַא

 ןיקסניּפ דוד ,ןיקסוָאלטישז םייח 'רד ,רוט-עיצקעל ַא טַאהעג טָאה רע ּוװ ,עקיר

 ןופ סיזָאפ ןיא ןיירא זיא ןַאלּפ רעד ןעוװ ,לסיב ַא רעטעּפש רעבָא :ערעדנַא ןוא

 ץוח ַא ,סרעלעטשטפירש עשיעּפָארײא ערעזדנוא ןופ רעוו --- ,גנוכעלקריווראפ

 -- ,רענַאקירעמַא רעבלַאה ַא ןיוש ןעוועג טלָאמעד ,בגא ,זיא סָאװ ,ןיקסוװָאלטישז

 ,עקַאט תמא ,רע ןזיא בײהנָא ןיא .ץרּפ ,ל .י ?םירבדמה שאר רעד טרעוװ רעוו

 רעד טלעטשעגנדירפוצ טינ טּפיוהרעד טָאה םיא .ןינע ןצנַאג םוצ טלַאק ןעוועג

 וצ טקישעצ טָאה עפורג-ויטַאיציניא יד סָאװ ,ץנערעפנָאק רעד ןגעוו ףורפיוא

 רעד ,חסונ רעד ןצראה םוצ ןעוװעג טינ זיא םיא .סרעביירש עשידִיי לָאצ א

 זיא ויטַאיציניא יד סָאװ ,טקַאפ רעד .(*"ףורפיוא םענופ חסונ *רענַאקירעמַא,

 וצ ;טרעטסײגַאב קרַאטש טינ אמתסמ ךיוא םיא טָאה ,עקירעמַא ןופ ןעמוקעג

 יטקַא עשירארעטיל שידִי וצ טַאהעג טינ עּפָארײא ןיא ןעמ טָאה יורטוצ ליפ

 זיא רע ,םייה רעד ןיא ןציז ןבילבעג טינ ץרּפ זיא ךָאד .עקירעמַא ןיא ןטעטיוו

 םעד ןעמונרַאפ טרָאד בייהנָא ןיא ךיילג טָאה ןוא ץיווָאנרעשט ןייק ןרָאפעג

 ןבָאה סָאװ ,ייוצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןָא ןביוא ןיא טרָא ןטסבושה

 ןתנ 'רד ןעװעג זיא רעטייוצ רעד) סעדער-גנונעפע עכעלרעייפ יד ןטלַאהעג

 -טנפע יד תעב ןוא ,ןטארעפער .עכיירטסייג טריזיװָארּפמיא טָאה רע .(םיובנריכ

 יװ ,ױזַא ךיז טרעהעגוצ טינ טרָאװ סמענייק וצ ןעמ טָאה ןטייקכעלרעייפ עכעל

 תונורכיז ענייז ןיא ןבירשעג טָאה -- ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןענייז סע, .םענייז וצ

 םירבחמ עבושח ערעדנַא ךָאנ -- סרעמענלײטנָא יד ןופ רענייא ,סעזימ והיתתמ

 ,טלַארטשעג ייז ןופ ןטסניממַא רעבָא טָאה ץרּפ .ץנערעפנַאק-ןכַארּפש רעד ףיוא

 ,(א+*/?טרינָאּפמיא עגנוי זדנוא טלָאמעד ןטסנײממַא

 ןיא טסישידִי ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ץ'רּפ

 רע זיא ,ןסייו רימ יוװ ;ןעועג סע ןענייז ערעדנַא ךס ַא ןכלעוו ןיא ,ןעניז םעד

 גנונעקרענָא רעד רַאפ ףמַאק םעניא רע זיא ךָאד 1"טסיאק ןייק ןעוועג טינ ללככ

 רוטלוק רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןופ תובישח רעד רַאפ ללכב ןוא שידִיי ןופ

 -ַאטסיה ןקיזָאד םענופ סעצָארּפ ןיא .רעגערטנַאפ רעד טינ ביוא ,ןָאפ יד ןעוועג

 ןַא ,"דנובע ןשיטסילַאיצַאס םעד טימ לָאמ ַא טרירעּפָאָאק רע טָאה ףמַאק ןשיר

 "ערטש רעכעלטפַאשלעזעג רערעדנַא ןַא רעדָא ?ןטסיקלָאפ, יד טימ לֶאמ שרעדנַא

 ,161 'ז ,1927 ,עשרַאװ ,2 דנֲאב ,ןןרעל ןיימ ,רָאטקעּפס .מ (*

 ,2023 'ז ,קרָאיהינ ,סעדער ןוא וירב (**

 .50-49 העמונ ,1925 ,עשרַאו ,רעטעלב עשירַארעטיל (***
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 -כיו ערעדנַא ךס ַא ןיא יװ ױזַא ,טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןיא רעבָא טָאה רע .גנומ
 ןעײטרַאּפ ןוא סעּפורג עשידִיי עטריזינַאגרָא יד ןופ ױענייק טימ ,ןטקנוּפ עקיט
 ענייז טַאהעג -- סעיצַאװרעזער טַאהעג דימת טָאה רע .טריציפיטנעדיא טינ ךיז
 -נגייא ,קנַאדעג ןופ ןשטיינק עװַאקישט ענייז ,ןעגנוגײנּפָא ענייז ,ןגעווייב ענעגייא
 .סעלומרָאפ טימ ןשימפיונוצ טינ בגא ייז ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעגנורילומרָאפ עקיטרַא
 זיא סָאד .ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ףיוא ךיוא ןעוועג סע זיא ױזַא
 ןגעק ןעוועג טרָאד ץרּפ זיא ךָאד ,םזישידיי ןופ געוו ןטיוא טקנוּפ-ךיוה ַא ןעוועג
 ןזָאלעג טינ -- לָאמ ַא רעדיוו -- םיא טָאה סָאד ...סעלומרָאפ עשיטַאמגָאד עלַא

 םעד ןיא םזישידִיי ןופ יבר רעד ןרָאװעג טינ זיא רע ,עי .רעריפ רעד ןרעוו
 סָאד :עקירעמַא ןיא ןרָאװעג סע זיא יקסווָאלטישז םייח 'רד ןכלעוו ןיא ,ןעניז

 רעד ןיא ןליּפש וצ ןפלָאהעג ,טרעקרַאפ רָאנ ,טרעטשעג טינ רעבָא םיא טָאה
 -נעזרעפ עקידנריפ ַא ןופ עלָאר יד -- שידִיי (רַאפ ןוא) ןופ גנוגעװַאב-רוטלוק

 .טייקכעל

 ןופ ,רע טָאה ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ךָאנ ייס ,רַאפ ייס
 םעד טימ ןייז-ןדירפוצמוא ןייז ןקירדוצסיוא טייהנגעלעג עדעי טצונַאב ,טייז ןייא
 עשידִיי יד ןוא רעטַאעט רעשידִיי רעד ,עסערּפ עשידִיי יד ,שידִיי ןכלעוו ןיא ,בצמ
 טרעהעגפיוא טינ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןוא ,ןענופעג ךיז ןבָאה רוטַארעטיל
 -ַאש עשידִיי עלַא ןופ ןוא עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ ןליוו םעד ןקעוו וצ
 ..הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא קלָאפ ןשידִיי ןופ רוטלוק יד ןבייהוצפיוא תוחוכ-גנופ
 -שטנעמ עקיטפניק יד; :טהנעטעג רע טָאה ץנעגילעטניא ױרעטרילימיסַא רעד וצ
 -לעפ עקיטרַאנגייא ןוא עקידנעטשבלעז ,עיירפ ענלצנייא ןופ ןײטשַאב טעוװ ...טייה
 קלָאפ סעדעי רָאנ ,שטנעמ םוצ ןריפ ןגעוו עלַא; ...("ךיז ןטייב ןטייצ,) "רעק

 זדנוא ייב ריא טליוו; ...("הצע עטירד ַא ענעמוקעגקירוצ יד רַאפ;) *געוו ןייז טָאה
 טליװ .,טליו ריא לפיוו -- סנגייא רעזדנוא ,טייקשימייה ,טײקמערַאװ :ןעמענ
 *ךעלדנייב-סנַארעּפערּפ רעדָא דלָאג -- סָאװ ןסיוו רימ ןזומ ,ןבעג זדנוא ריא
 ןליוו רימ ;רימ ןליוו ,טוט ריא יוװ ,ןרימוסנָאק רָאנ טינ, ...("ךיז ןטייב ןטייצ;,)
 ןליוו רימ .ןייז טינ ןטיזַארַאּפ-רוטלוק ןייק ,ריא יװ ,ןליוו רימ .ןריצודָארּפ ךיוא
 עדעי .רעביטש עקיטכיל עדמערפ ןוא רעטצנעפ עדמערפ רעטנוא ןייטש טינ
 .(?ענעמוקעגקירוצ יד רַאפ;) *טכיל ריא ,ּפמָאל ריא ןבָאה זומ בוטש

 םענעגייא רעייז ןבָאה ןוא "בוטש; ןיא קינייוװעניא ןציז סָאװ ,רעדיוװ יד ןופ
 "ונַאב טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טגנַאלרַאפ רע טָאה ,"טמיל; ןגייא רעייז ,*ּפמָאל , |

 טינ, :טועימב םיקּפתסמ ןייק ןייז טינ -- ןבָאה ייז סָאװ ,טכיל לסיב ןטימ ןענעג
 ןוא ָאטעג ןופ סױרַא ףרַאד ןעמ, .."ןרעוו ןפַאשעג זומ שידַיי ,שידִיי ףיוא רָאנ
 רעבָא .."לביב רעד וצ קירוצע .."ןגיוא עשידַי טימ -- רָאנ ,טלעװ יד ןעז
 זיא טייקשידִיי .לביב רעד ייב ןייטש ןביילב טינ טסייה *לביב רעד וצ קירוצ;
 .הרות יד -- יז ןעמ טפור םייח םיימ .ּפמוז ןייק ,רעסַאװ קידנעייטש ןייק טינ
 סָאװ ,ץלַא --- שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ ןזיוועג ןעמ טָאה יניס גרַאב ןפיוא

 ץעגרע ןיא ,טרענייטשראפ טינ ץעגרע ןיא, :עניּפשסױא טעװ המשנ עשידִיי ַא
 ץלַא רָאנ ,ןסייררעביא טינ םעדָאפ םעד ץעגרע ןיא ;ןרעװו טרעוװילגרַאפ טינ
 -- טזָאלעגּפָא םעדָאפ םעד ּוװ ץעגרע ןעמ טָאה ןוא .ןעניּפש רעטייוו ןוא רעטייוו
 ןעניּפש ןיירַא תורוד יד ןיא קיביײא .,ןעניּפש רעטייוו ןוא ןעמענפיוא ,ןייגקירוצ
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 סָאװ) ..."ןעמענרַאפ טלעוו יד ץענ רעקיטכיל ַא טימ לָארעביא ןוא -- ןבעוו ןוא

 רענייא ןיא טגָאזעג רע טָאה -- שידִיי ףיוא, ,(??רוטארעטיל רעשידִיי רעד טלעפ

 ןבעל ןרעביא טייטש סָאװ ,סנױזַא רוטַארעטיל ,טסנוק זיא -- סעדער ענייז ןופ

 טקנוּפדנַאטש ןלַאעדיא ןרעכעה ןופ ןבעל סָאד טצַאש סָאװ ,ךיז וצ סע טיצ ןוא

 ,(*"סע טפָארטש ןוא טביול ןוא

 ןרירביװ טכַאמעג ןוא טליפעגנָא ץרּפ טָאה ןויטָאמ עכעלנע ןוא יד טָא טימ

 זיא ץלַא טינ .קנַאדעג ןשידִַיי םעד ןופ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ טפול יד

  טינ ,רָאלק ןעוועג ןעגנונערָאװ ןוא ןעגנורעדָאפטיוא ןוא ןעגנוזייוונָא ענייז ןיא

 ,רַאבטכורפ-שירעלטסניק ןייז וצ ןעזעגסיוא ,ערעגנַיי ,זדנוא ןופ עקינייא טָאה ץלַא

 -מוא ןוא ערָאלקמוא יד וליפא רעבָא ,(=*גנוצַאשּפָא רעשיטירק ןופ דָאטעמ ַא יו

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעיידיא ענעי וליפא -- ןבעגעג טָאה ץרּפ סָאװ ,תוצע ערעכיז

 ןשיטירק-שירַארעטיל ַא ןופ טנוזעג ןוא רעטכינ יוװ ,שיאיבנ-שיטטַאיזוטנע רעמ

 ןוא עפיט ןזָאלעגרעביא טייצ רענעי ןופ טנגוי רעד ןיא ןבָאה --- טקנוּפדנַאטש

 .עּפָאריײא-חרזימ ןיא טּפיוהרעד ,ןרוּפש עכעלגנעגרַאפמוא

 ןיא ץרּפ טָאה עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא
 ןוא סרעביירש עגנוי יד ךרוד ,טקריוװעג טָאה רע טייוו יו ,טקריוועג טייצ רענעי
 םעד טניז טפיהרעד ןוא גירק ןשיזענָאּפַאישיסור םעד טניז סָאװ ,סרענעייל
 יז ןבָאה 1905--1904 ןיא עיצולָאװער רדעשיסור רעטשרע רעד ןופ לַָאפכרוד

 "ידניא יד טָא ,ןלָאצ ערעסערג ןיא עקירעמַא ןייק ןרעדנַאוװוצסיױא ןביוהעגנָא
 טָאה יז רעבָא ,עכַאװש ץנַאג ַא ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא גנוקריוו עטקער
 רעד ךָאנ דלַאב ,1909 ןיא ץרּפ טָאה ,ןקרַאטשרַאפ וצ יז ידכ ,(***טריטסיסקע
 קעווצ רעד .עקירעמַא ןייק עוייר א טנַאלּפעג ,ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט
 ןענַאזעניד וצ ווירב סעצרּפ ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יו --- זיא עזייר רעד ןופ
 יני ןטס21 םעד טריטַאד ןוא עשרַאװ ןבענ גנוניוו-רעמוז ַא ףיוא ןבירשעג
 ןייא ןעגנערב וצ דנַאטש וצ טקעיָארּפ ןטלַא ןיימ ןריפוצסיוא? :ןעוװעג -- 9
 -עטיל-שירעלטסניק ַא ךעלריטַאנ -- עבַאגסױא (עשידָאירעּפ) עשידַיי-ןיײמעגלַא

 ןטקנוּפטּפיוה יירד ןלעטשוצטסעפ ,טלעוו רעשידִיי רעצנַאג רעד רַאפ --- עשירַאר

 -ָאק עקילייווטייצ טימ קרָאי-וינ ןוא ןָאדנָאל ,עשרַאװ :קורד ןוא עיצקַאדער רַאפ
 ץרּפ טָאה וירב ןרעדנַא ןַא ןיא ,(+*-"ןעיצילַאג ןוא ןעינעמור רַאפ ןרענָאיסימ
 ,טרינַאלּפ טָאה רע סָאװ ,ןַאגֹרָא ןשידַייןימעגלַא םעד ןופ קעווצ ןוא ליצ םעד
 ,ןייז טלָאזעג טָאה סָאד :טריװיטָאמ רעסעב ךָאנ ןוא טקירדעגסיוא רערָאלק ךָאנ

 .318 'ז ,סעדער ןוא ווירב (*

 ןסעומש , ןיא ,1910 ,ךדניירפ ןופ טקורדעגרעביא ,"טקנוּפ רעכיוה רעד, ,רעגינ .ש (**

 ,1922 ,קרָאיריג ,"רעכיב ןגטוו

 ,עגיי, עכלעזַא ןופ עזָארּפ רעד ןיא ,גנוקריווץרּפ יד ,טליפעג ךיז סָאה יז (***

 סװָאטַאנגיא ןופ עיֹועָאּפ רעד ןיא ךיוא לייט םוצ ,יָאבַאר .א רעדָא וָאטַאנגיא דוד יו

 ךיא טריּפשעג העטשה סעצרפ ךיז טָאה סָאמ רעסיוועעג א ןצ ןיב .ןטפירש רעכיבלמאז

 .גנוגיימ סיקסוועשטניוו סירָאמ .ןעניטנע לאוי ייה ,ליּפשיײיב םוצ יו ,קיטירק רעד ןיא

 טיוט סעצרפ ךָאנ טשרע זַא ,(לירּפַא ,1945 ,טפנוקוצ) ןֹווָאקנימ .ב .ג ןופ טרזחעגרעביא

 -- ?העּפשה סעצרּפ טלימרעד ךיז םזינאגרָא-רוטלוק ןשידיי םעד ןופ ןטולכ יד ןיא, טָאה

 ,קיטכיר ןזייוולייט ראנ זיא
 ,217 ,2716 'ז ,סעדער ןוא רווירב (****
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 -יוונרעג טינ ןוא עקיליוװנרעג עשידִיי עלַא רַאפ; לַאנױושז ַא ,ןבירשעג רע טָאה
 -שידִיי ,עשילױּפ-שידִיי ןייז וצ ןרעהפיוא ןלָאז סרעביירש עשידִיי יד ,סָאטעג עקיל
 .יסרעביירש עשידנעלרעדנַא ןוא עשיצילַאג-שידִיי ,עשינעמור-שידִיי ,עשיסור
 -יל רָאנ -- ןייז עבַאגסיױא יד לָאז -- ןבעגעגוצ רע טָאה -- שלײטרַאּפמוא ןוא
 יב זיא *טקעיָארּפ רעטלַא; רעקיזָאד רעד .(*"טעמדיוועג טסנוק ןוא רוטַארעט
 ןגעוו טסעומשעג ,טזייוו סע יװ ,טָאה רע ּוװ ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןרָאװעג ףייר ןצרּפ
 ןעוועג טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,ערעדנַא טימ ןוא ןיקסווָאלטישז םייח 'רד טימ םעד

 ףיוא ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ יד קידנבָאה טינ, ,(**עקירעמַא ןיא עגַאל רעד טימ

 טנכערעג ךיא בָאה --- ווירב ןקיבלעז םעד ןיא ץרּפ טכיירש -- ,תואצוה ענעגייא

 .ןרָאפטימ טלָאזעג טָאה שַא ."ןעגנוזעלרָאפ ךרוד תואצוה יד ךיז ןגָאלשוצסױא

 עזייו יד ידכ ,עקירעמַא טימ ץנעדנַאּפסערָאק יד ןריפ טלָאזעג ךיוא טָאה רע

 ןצרּפ .(ןענָאזעניד ךיוא ןעמענטימ ךיז טימ טלָאװעג ,בגא ,טָאה ץרּפ) (+**ןטיײרגוצוצ

 ,ײטױַאּפ רענעי רעדָא רעד --- ךַאז יד רעדָא ךיז ןבעגרעביא. ןלַאפעגניײא טינ זיא

 -לאושי-ללכ טימ טינ ךיז םעש ךיא; ..."לזיילק ןשירַארעטיל םענעי רעדָא םעד

 ,סָאד דָארג רעבָא ..."ןזיירק עלַאקידַאר רַאפ עיטַאּפמיס רעצנַאג ןיימ ייב ,טעברַא י

 זַא ,טלָאװעג ץרּפ טָאה "ןזיירק עלַאקידַאר וצ עיטַאּפמיס רעצנַאג ןייז ייב; סָאװ

 ןקידלזיילק רעדָא ןשַיײטרַאּפ ןייק טינ ןוא ןקידלארשיד-ללכ ַא ןגָארט לָאז עזייר יד

 ..ןריפוצכרוד ןַאלּפ םעד טרעטשעג ,טזייוו סע יװ ,טָאה סָאד דָארג --- רעטקַארַאכ

 ךיוא רעטעּפש לסיב ַא ,עקירעמַא ןייק עזייר ַא טלָאמעד טכַאמעג ָאי טָאה ׁשֵא

 .ץרּפ טינ רעבָא ,ןעזייר םהרבא
 -- ןבילקעג ךיז טָאה ץרּפ סָאװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא

 ,(1914--1909) ןרָאי ענעי ןיא ..עקירעמַא ןייק -- ךיז ןבילקעגסיוא טינ ןוא

 ןשידִיי ןסיורג ןטימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז/ ץרּפ טָאה ,לַאפיינש .ש טלייצרעד

 ײב טָאה רע ןוא ,ןריצַאּפשמורַא רימ ןגעלפ גנַאל-ןהעש .עקירעמַא ןיא ץוביק

 טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ץרּפ ...עלעקערב ןדעי זיב טגערפעגסיוא ץלַא רימ

 לייט ןטייווצ ןייז ןופ גנולדנַאה יד סָאװ ,ןַאמָאר ןסיורג  ַא ןביירשוצנָא ןַאלּפ ַא

 ןרָאפ טלָאװעג קרַאטש טָאה ץרּפ .'טלעוו רעיינ' רעד ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה

 ,ענייז רענעלּפ ערעדנַא ךס ַא ןופ יװ ,ַאלּפ ןקיזָאד םעד ןופ ,עקירעמַא ןייק

 םיתכ-ילעב יד (לַאפיינש טרעלקרעד) לייוו ,טזָאלעגסױא טינ טשינרָאג ךיז טָאה

 סָאד טייצ רערעגנעל ַא ףיוא ןזָאלרַאפ וצ טביולרעד טינ םיא ןבָאה ענימג רעד ןופ

 -רַאװ רעד ןופ םיתב-ילעב יד ןלָאז ןיקסוועשטניוו סירָאמ טיול ,(ייי"לביטש-םיתמ

 ַא סעצרפ סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןבָאה הליהק רעוועש

 .טרָאד (*
 ,טרָאד (+*
 סָאוו ,ווירב ַא -- ןיקסוָאלטישז 'רד וצ ווירב ןטריטַאד.טינ ַא סשַא םולש ןיא (5+*

 טמיטשַאב רימ ןבָאװ ךיא ןוא ץרפ.., :רימ ןענעיײל ,וויכרַארָאװיי םעניא ךיז טניפעג

 ליצ רעד .ןעמוקוצּפָארַא קרָאי-װיג ךָאנ (3--2) טַאנָאמ עקינייא ףיוא טסברַאה םעד ףיוא

 טימ עקירעמַא ןיא גנורעקלעּפַאב עשידיי יד ןריסערעטניארַאפ וצ זיא עזייר רעזדנוא ןופ

 .עבַאגסױא עטסנרע עסיורג ַא ףיוא טלעג עמוס ַא ןעלמַאז וצ ןוא רוטַארעטיל עשידיי ייד

 -רעשט ןיא טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ,טָאד ןכעלקריװרַאפ ֹוצ קעווצ םעד ןבָאה לָאז עכלעוו

 פ | | ."ץיוװָאנ

 .141 'ז ,1940 רעבָאטקָא ,רוטַארעטיל עשיטעיווָאס (***
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 םיוקמ טינ זיא קיטנַאלטַא טייז רענעי ףיוא עזייר ַא ןכַאמ ֹוצ םולח רעטייווצ
 -- ,1915 ןיא ןבירשעג יקסוועשטניוו טָאה -- קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ/ .ןרָאװעג
 ןייק ןעמוק לָאז ץרּפ ֹוא) ייברעד ןטלַאהעג סע טָאה -- טיוט סעצרּפ ךָאנ דלַאב
 ..ענימג רעוװעשרַאװ יד .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןופרעד רעבָא ,(.ג .ש --- עקירעמַא
 ןוא ,ןכָאװ סקעז ףיױוא יו ,ביולרוא ןרעגנעל ןייק ןבעג טנַאקעג טינ םיא טָאה
 ןופ טפלעה ַא ןעמונעגקעװַא טלָאװ ןײלַא ןרָאטקירוצ ןוא -- ןיה רעד יו ױזַא
 עזייר יד זא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ץנעדנַאּפסערַאק רעצרוק ַא ךָאנ זיא ,טייצ רעד
 ןענָאק ךיז טייצ רעד טימ לָאז רע זַא ,ןעמ טָאה טּפָאהעג .ןרעוו טגײלעגּפָא לָאז

 זעמוקרעבירַא זדנוא וצ ןענַאק לָאז ןוא 'ןרעפיצ' ענייז ןופ ןעײרפַאב ןצנַאג ןיא
 ןךיא לטעטש סעדעי ןוא טָאטש עדעי ןכוזַאב ןענָאק וצ ידכ ,םישדח עכעלטע ףיוא

 טימ ןרָאװעג טדערעגסױרַא ,רעמיא יװ ,טלָאמעד זיא ןעמָאנ ןייז ּוװ ,עקירעמַא
 טסייה ,ךיז טייטשרַאפ ,סָאד ןוא --- אמיחרו וליחדב -- עביל טימ ןוא טכרופרע
 "עג גנונעפָאה עזיד זיא זדנוא ןופ עקינייא ייב ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא םוטעמוא
 רעד ןיא בשות ַא סלַא ןצרּפ םולח ןיא ןעזעג ןבָאה רימ :רעטייוו ךָאנ ןעגנַאג
 ןכיוה ,םענייש א קידנכײירגרעד ,ןרָאי ענייז סוא טבעל רע ּוװ ,טלעוו רעיינ
 םעד ןיא -- דנַאלסור ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ יװ ,רעגייטש א -- רעטלע

 ןוא טנוזעג ,שירפ .;עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעיינ רעד ןופ זיירק ןטיירב ,ןסיורג
 ןעמ טָאה ,ןעוװעג קידנעטש זיא רע יו ,טסייג ןיא ייס ,ףוג ןיא ייס ,רעטנומ
 "טע ןופ טייצ ןיא רערעזדנוא ןייז טעװ ץרּפ זַא ,ןטרַאװרעד וצ טכער ַא טַאהעג
 ַא ןייז טנָאקעג טָאה סע רעדייא .ןרָאװעג טינ טשינרָאג זיא ןופרעד ,ונ ,רָאי עכעל
 יד טיײירדעגרעטנא ךיז טָאה ,הסנרפ תונאד ןופ ךיז ןעיירפַאב ןייז ןופ דייר
 ערעװש א טשרעוצ ןרָאװעג זיא רעהַא ןעמוק ןייז ןוא המחלימ-טלצוו עקיטציא

 ,(+"טייקכעלגעממוא ןַא רעטעּפש ןוא ךָאז
 ןריפכרוד ןענָאק טינ סעצרּפ ןיא זַא ,ןטלַאה יקסוועשטניוו ייס ,לַאפייגש ייס

 טפַאשרעריפ יד ןעוועג קידלוש ןיא עזייר רענַאקירעמַא ןַא ןופ רענעלּפ ענייז
 ןַאלּפ םעד ןגעװ סנטסקיצניװ -- טָאה ןיילַא רע .ענימג רעװעשרַאװ רעד ןופ
 "מענ ןוא -- הביס ערעדנַא ןַא ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןבעגעגנָא --- 1909 ןופ
 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעטקַארַאכ "ןקידלזילקק רעדָא "ןשַייטראפ; םעד ךעל

 ןבירשעג רע טָאה ,ןגירטניא ךיז ןכַאמ,) טיזיוו ןייז ןבעגוצ טלָאװעג עקירעמַא
 .(..."ןרָאפ טיג רעסעב ךיא לע ,ןענָאזעניד וצ ווירב ןטריטיצ רעירפ םעד ןיא
 טָאה ןעמ, .ךייט א ןָאלעגסיוא ךיז טָאה רענעלּפ עלַא יד ןופ --- ױזַא יצ ױזַא

 ןרָאפ ךיא בָאה טלָאזעג ,עניטסעלַאּפ ןייק טָאה ןגיוצעג ,קרָאי-וינ ןייק ןפורעג
 ןלַאקידַאר םעד) *ייז ביירש; ,(**"דַאבנעירַאמ ןיא ..ץיז ןוא -- םי ןרעביא
 ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא ןצױּפ טָאה סָאװ ,"לזיילק ןשירַארעטיל, םעד רעדָא ?זיירק

 ןיא רימ ןענעייל -- ןעמָאנ ןיימ ןיא ייז בייוש, -- (1 .ש -- עקירעמַא ןייק

 "רעד סיקסווששטניוו ןופ ןעז וצ זיא סע יֹוװ .534 'ז ,1915 ינוי ,טפנוקוצ יד (*
 םורַא ןרָאװעג טנַאלּפעג יינ סָאד ןופ יא סָאװ ,עזײר ַא ןגעו ָאד ךיז טדער ,גנורעלק
 קרָאיײװנ) ץרפ ךוב ןייז ןיא ליויימ ןמחנ טניימ סע יוו ,1909 ןיא טינ ,1912-+2
 ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ םורֲא רָאי רָאּפ ַא ןיא ץרפ טָאה ,טזייו סע יוו .(309 '/ ,5
 ךנירפ רענַאקירעמַא טימ טרידנַאּפסערַאק לָאמ ַא רעדיוו ,1909 ןיא ןַאלּפ-עזייר ןייז
 ,עקירעמַא ןייק עזייר ַא ןגעוו

 ,280 'ז ,סעדער ןוא ווירב (**
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 רעייז ךימ ליפ ךיא זַא --- דניירפ ןטסנעָאנ ןייז וצ ווירב ןקידרעטייוו יַא סעצרּפ
 ךיא (זַא) ןוא טימרעד ךעלקילג ךימ ץעש ךיא זַא ,גַאלשרָאפ םעד טימ טרעַאב
 .(**דובכ ןרַאפ רעייז ייז קנַאד

 טינ ןוא ןגיוא ענייז טימ ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב ןצרַּפ זיא עקירעמַא טינ
 ,(*"ןיהַא ןגיוצעג ױזַא םיא טָאװ סע שטָאכ ,לארשי-ץרא

 רעשטשָאמַאז ןייז ןרָאפ וצ ןדַאלעגנייא 1911 ןיא םיא טָאה לארשי-ץרא ןייק
 טינ ץרּפ טָאה גנודַאלנייא יד ךיוא ןוא .,רעטבילעג קחצי 'רד ,דניירפ-טנגוי
 רָאנ ןעוועג עקַאט הביס יד זיא ָאד ןוא -- ןעמעננָא טנָאקעג טינ ,ןעמונעגנָא
 ןייז וצ ןבירשעג רע טָאה -- רעטבילעג רעבילק ..ענימג ןיא עלעטש ןייז
 -רָאפ ןטסנרע ןַא רעייז טכַאמעג טסָאה -- 1911 ילוי ןט10 םעד דניירפ-טנגוי
 טצעי זיא עניטסעלַאּפ ןיא .וצרעד טייצ יד טינ טצעי רעדייל רעבָא זיא .,גַאלש
 .חסּפ ףיוא רָאנ ןעמ ןעק ןרָאפ .ןגילפ עכעלרעפעג ןוא ןציה עסיורג ןופ טייצ יד
 טינ סע זיא ,סנטשרע .ןרָאפ וצ ךעלגעממוא טעמכ רימ זיא ןַאד ךיוא רעבָא
 עניטסעלַאּפ רַאפ ןכָאװ ףניפ-ריפ רימ רַאפ זיא ,סנטייווצ ,טייצ-ביולרוא ןייק
 רעקיטפניק ַא ןוא ,ןקינייר לַאטש רעזדנוא לָאמַא ךיז טעװו רשפא .קינייװ וצ
 טינ טרעוו סעּפע זיא עזייר ןיימ זַא ,ןייטשרַאפ טעװ (רעטלַאװרַאפ-ענימג) רָאזָאד
 ןייז ףיא אישק ַא -- ןעשעג טעװ סנ רעדנַא ןייא רעדָא ...ןילַא רימ רַאפ רָאנ
 .(***"ןעמָאנ ןביל

 ,ײלַאטש; רעד ,ןעשעג טינ זיא --- ללכב "סנ; ןייק ןוא -- "סנ רעדנַא, ןייק
 -ַאבש ריא טָאה יז ןוא ,ןעוועג זיא יז סָאװ ,ןבילבעג זיא ,ענימג רעװעשרַאװ יד
 ..ןזָאלּפָא טלָאװעג טינ טמַא ןייז ןופ ןכָאװ ףניפ-ריפ ףיוא יװ רעגנעל *ןטמַא

 ןעוועג טינ ךיז רַאפ ןיילַא זיא עיצַארטסינימדַא-הליהק רעד ןיא טעברַא יד

 ןעוועג זיא ץרּפ יו ,ןשטנעמ ןקִיורמוא ןוא ןוויסלוּפמיא ַאזַא רַאפ ןוא ,רעווש

 .282 יז ,טרָאד (+*
 1913 בײהנָא ןעמכילע םולש וצ וירב ַא סעצרפ וצ טפירשוצ ַא סנָאזעניד ןיא (6*

 :שטייט ןיא סָאד ,רימ :ןַאלּפ ַא רימ ייב ןרעוו ןריובעג םייב טלַאה סע, :רימ ןענעייל
 ןוא ןוט טכַארט ַא ,ןוט קוק ַא לארשייץרא ןייק ןרָאפ רימ ןלָאז ,ךיא ןוא ץרּפ ,ריא
 וחב ןעז טרָאד ןגיוא ערעזדנוא טימ ןלעװ רימ סָאװ ,ץלַא טרָאד ןופ ןוט לייצרעד א
 ןיא ,ןעמַאטש רימ רעכלעו ןופ ,דױע רעד ףיוא קידנטערט ,ןליפכרוד ןצרַאה ןטימ ןוא
 -גוא רעכלעװו וצ ןוא ןעלצרָאװ עקיטסייג ערעזדנוא עלַא ןטלַאהַאב ןענייז סע  רעכלעזו
 "ןצרפ .ל .י טימ ךָאװ א ,ע .ש) "טדנעװעג ןענייז ןעגנונעפָאה ןוא תוליפת ערעזד
 וצ וירב ַא ןיא ד"ערת ולסכ 'ו טָאה ןײלַא ץרּפ .(73 'ז ,רעבײרש עשידיי דנאב םעניא
 טײרפ סע.., ןבירשעג ,לארשייץרא ןייק ןרָאפ ןבילקעג ךיז טָאה רענעי ןעוו ,ןשאוהי
 ירעּפרעק ןסירעגּפָא ֹױזַא ןענייז רימ ןכלעוו ןופ ,דנַאל םוצ סױױא טסרָאפ וד סָאװ ,זדנוא
 רעירפ לסיב ַא .(250 'ז ,קרָאיײינ ,סעדער ןוא ווירב) "ןדנובראפ קיטסײג ױזַא ןוא ךעל
 יב טסייה קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעלפיוא סָאד בוא, :ןבירשעג ווירב ַא ןיא ץרּפ טָאה
 ןשיטילָאּפ םוצ .ןענירעד לייט ַא ךיא בָאה ,וצאד ךיא רעהעג !בוט המ -- 'םזינויצ' ךייא
 ,דלעפטמַאלש סָאד זיא סָאד .טינ ךיא ןקיילרַאפ תולג סָאד :ןעיורטוצ ןייק ךיא בָאה םזינויצ
 "ףנַאלרעטָאפ , םוצ טינ) לארשייץרא וצ טפַאשקנעב רעצנַאג רעד ייב .ןגיז ןזזמ רימ ווו
 טָאה טעּפָארּפ רעד יװ ,קלָאּפ-טלעװ ןשידיי ןיא טסעפ ךיא ביולג (ףירגַאב ןשייוג ןטיול

 רעשילַארָאמ ןופ ןיז ןיא טייהרעמ יד ,לָאצ ןיא טײהרעדנימ יד לַארעביא .ןעזעג סע |
 ןויצמ יכ ..ןויצ עשיטילָאּפ טינ ,עשיטעּפָארּפ סָאד ןרעװ ןריובעג טעװ גיז ןכָאנ .רוטלוק
 ,(352 'ז ,טרָאד) *עלַא רַאפ הרות אצת

 ,293ג '} ,טױרַָאד (***
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 רעבָא --- ,גנוטײדַאב עקידנרינילּפיצסיד-וװטקורטסנָאק ַא טַאהעג רשפא יז טָאה
 -עװש ַא יו םיא ףיוא ןלַאפעג יז זיא רעמ ץלַא ,ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ
 עתמא רעבָא ,גנַאל ןיוש רע טָאה טסַאל רעד טָא ףיוא ךיז טגָאלקעג .טסַאל ער
 ןרָאא יד טניז טַאהעג רע טָאה טרעטיברַאפ ןוא ןדירפוצמוא ןייז וצ תוביס
 ןוא ןצרּפ ןשיוצ ןעוו ,לֵאפ ןייק ןופ טינ רימ ןסייוו טלָאמעד זיב ,1912--1
 ענױזַא ןעמוקעגרָאפ ןבָאה ןלָאז ,גנוטלַאװרַאפ-ענימג רעד ,"םיתב-ילעב, ענייז
 -ַאּפ ,תמא ,לָאמ ַא טָאה סע ,סיזירק ַא וצ ןריפ ןלָאז סָאװ ,םיכוסכיס עטסנרע
 ,להקה ישאר יד ,"סערָאזָאד, יד ןופ םענייא ןגעװ טָאה ןעמ ןעוו זַא ,טריס
 -עג טינ רעמ םיא ץרּפ טָאה ,ןכַאז עסואימ רָאג סעּפע ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא
 טגנַאלרעד םיא טָאה רענעי ןעוו ןוא ?ןגרָאמ טוג; ןכעלפעה ןייז ףיוא טרעפטנע
 -עג טינ טָאה סָאד רעבָא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג יז זיא ,טנַאה יד
 רעד ,רָאג טרעקרַאפ ,םיתב-ילעב ענייז ןוא ןצרּפ ןשיווצ טקילפנָאק ַא וצ טריפ
 -ָאפעגפיױא דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ םענעי טָאה הליחק רעד ןופ טנעדיזערּפ
 םעד טעװ ןעמ זיב ,ענימג רעד ןיא ןעמוק וצ ןרעהפיוא לָאז רע זַא ,טרעד
 ,1910 ןטימ ןיא ןעועג זיא לַאפ ַא ךָאנ ,(*ןייז שרודו רקוח טינ ןינע ןצנַאג

 טפירשוצ רעמייהעג ַא ךרוד גנילצולּפ טָאה טַארטסיגַאמ רעװעשרַאװ רעד ןעוו |
 עכעלריפסיוא , ןלעטשוצ םיא לָאז יז זַא ,גנוטלַאװרַאפ-ענימג רעד ןופ טגנַאלרַאפ
 ענימג יד ."ץרּפ םעד טָא ןופ ןָאורעּפ יד ןטכײלַאב ןלָאז סָאװ ,ןעגנוזייװנָא
 ןצנַאג ןיא ןטכילפ ענייז סיוא טריפ, רעטלעטשעגנָא ריא זַא ,טרעפטנעעג טָאה
 ןייז טימ טנכייצעגסיױא טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה; רע זַא ןוא ?קיטפַאהנסיוװעג
 ,(**"טייקכעלרע רעכעלטנייוועגרעסיוא

 -ָאד עשירָאטַאלימיסַא עקינייא ןבָאה ןצרּפ טימ טייקנדירפוצמוא עוויטקַא
 "קרַאטש וצ, ךיז טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןזיײװּוצסױרַא ןביױהעגנָא סערָאז
 ןיא ןוא ללכב ןטייהנגעלעגנָא עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג ןיא ןשימ ןעמונעג
 םעד) ?ַאמוד ַאיַאנעװטסרַאדוסָאג; רעד וצ ןלַאװ יד ןופ ןטייהנגעלעגנָא יד
 רעשיסור רעטשרע רעד ןופ השוריב ןבילבעג זיא סָאװ ,?טנעמַאלרַאּפ, ןשיסור
 -סױרַא זיא ץרּפ ןעוו ,ןיוועל ןושרג טלייצרעד ,לָאמ סעדעי, .טרפב (עיצולָאװער
 רעד ןגעק עדער רעקרַאטש ַא טימ רעדָא לקיטרַא ןקרַאטש ַא טימ ןטָארטעג
 ןוא ןזָאלבעגנָא ..ןרָאטַאלימיסַא יד ךיז ןבָאה ,עיצַאלימיסַא רענעפורעגנָא ױזַא
 קידנעטש רעבָא ךיז טָאה'ס .?ןפָארטשַאב, וצ םיא ליצ ןטימ הפיסא ןַא טכַאמעג
 טָאה עסערּפ עשידִיי-שיליוּפ עשירָאטַאלימיסַא יד ,(+**טינרָאג םימ ןזָאלעגסיוא
 -עגרעביא ,רושָארב ןייז סיױרַא זיא סע ןעוו טּפיוהרעד ,טריזימעלָאּפ ןצרּפ טימ
 עיצַאלימיסַא רעוװעשרַאו רעד טימ קימעלַאּפ ןעמָאנ ןרעטנוא ,דניירפ ןופ טקורד
 טינ סע זיא עסערּפ רעד ןיֹא קימעלָאּפ ןופ רעטייו רעבָא ,(1911 ,עשרַאװ)
 -ַאלימיסַא יד ןוא ןצרּפ ןשיוצ ףמַאק רעד זיא ןרָאװעג רעפרַאש ,(+++*ןעגנַאגעג
 טשרע -- ,2סערָאזָאד/ עכעלטע עשּפיה טרעהעג ןבָאה סע עכלעװ וצ ,ןרָאט
 רעד ."ַאמוד ַאיַאנעװטסרַאדוסָאג; רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד תעב ,1912 םורַא

 , ,51 'ז ,ףרפ ,ןיועל .ג ירד (*
 .129--128 'זז ,1945 ,קרָאיװינ ,ץרּפ סליזיימ ןמחנ טול טריטיצ (**
 | ,52 'ז ,ץרפ ,ןיועל .ג (=*
 .19239 ,2 דנַאב ,םינשו םימי ,ךיירפ .י .מ 8
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 ,טימעסיטנַא רענעּפָא ןַא ןעוועג זיא ןטסילַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ןופ טַאדידנַאק

 ןלָאז ייז זַא ,ןדיי ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ הזעה יד טַאהעג עסערּפ רעייז טָאה ךָאד

 ןענופעג ךיז ןבָאה סע -- רעגרע ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא ,םיא רַאפ ןעמיטש

 ןדיי ערעדנַא .וט וצ סע טיירג ןעװעג ןענייז סָאװ ,סרעלייוו עשידִיי ענױזַא

 םוצ ןייג ןופ ןטלַאהוצּפָא ךיז ןצנַאג ןיא ןיוש זיא רעסעב זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 ַא ,םענעגייא ןַא ןלעטשסױרַא ןגעו טדערעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ,ןטסַאק-םיטש

 -עג ןבָאה סרעליפטימ ערעייז ןוא ןטסילַאיצַאס עשידִיי ,טַאדידנַאק ,ןשידִיי

 עשיליוּפ יד ןופ רעייטשרָאפ םעד ןעמיטש ערעייז ןבעגּפָא ןפרַאד ןדִיי זַא ,טהנעט

 יד .ןטימעסיטנַא יד ןופ טַאדידנַאק םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא יװ ,רעטעברַא

 ןשימָאנָאקע ןַא טימ ןדִיי יד טעשַארטסעג טָאה עסערּפ עשיליוּפ ערענָאיצקַאער

 ַא טַאהעג טָאה יז ןוא .עצעה'םָאוגָאּפ עטכע ןַא טריפעג טָאה יז .טָאקיָאב

 ,גנוניוו ןייז ןופ ריס רעד ףיוא ןעזרעד לָאמ ןייא טָאה ןײלַא ץרּפ .גנוקריוו

 יד -- ,תויתוא עשידִיי טימ ןבעגעגנָא ןעוועג לכעלב ַא ףיוא זיא ןעמָאנ ןייז ּווװ

 ימלא .א יװ .("דִיי רעווישרַאּפ;) "*יטַאכרַאּפ דישז;ע :טפירשפיוא עקידהּפצוח

 -- ןקעמּפָא טזָאלעג טינ טפיױשפיוא יד; טייצ עגנַאל ַא ץרּפ טָאה ,טלייצרעד

 ַא (* .."םינכש עשיליוּפ ענייז ןופ רוטלוק עכיוה יד ןעז ,סע טסייה ,ןעמ לָאז

 :עטסנרע ףיט ַא ןוא -- ערעטיב ַא ,טבעלעגרעביא ןדִיי ןבָאה טייצ ערעטיב

 ,רעטכַאװעגפיא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,דחּפ ןוא ארומ ,טייז ןייא ןופ !

 ,דנַאטשרעדיװ וצ טייקטיירג ןוא ןייזטסּוװַאב רעשיטילַאּפ רעטרעדורעגפיוא

 עצלָאטש ,עטנרָאצרעד יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ץרּפ

 ךיז קיטעּפמיא ןוא שיגרענע טָאה רע ןוא ,סרעריפ עשידִיי עשירעפמעק ןוא

 טָאה רע .טסיצילבוּפ ַא יװ רָאנ טינ ןוא ,טקילפנָאק ןרעווש םעניא טשימעגנײרַא

 .(**רעקיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ַא ןרעװ וצ ןעגנוווצעג עלייוו ַא ףיוא טליפרעד ךיז

 'טפָא זיא ןוא -- ןַאמילַאװ ַא רַאפ ןביילקסיוא וליפא טזָאלעג ךיז טָאה רע

 ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװרָאפ ףיוא סעדער עסייה ןוא עפרַאש טימ ןטָארטעגסױרַא

 ןעו ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ ריא ןיא זיא סעדער יד טָא ןופ ענייא

 עשיטילָאּפ עכעלטנפע סעצרּפ סָאװרַאפ ,רימ ןעיײטשרַאפ ,טציא יז ןענעייל רימ

 -יסַא יד ייס ,טּפַאשרעריפ רעשידיי רעלעיציפָא רעד ןבָאה ןעגנוטערטסױרַא

 שממ ןוא טריװרענעד קרַאטש ױזַא ,עשיטסילַאנָאצַאנ יד ייס ,עשירָאטַאלימ

 ּפָא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עלַא יד ןגעק .םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא

 ץלָאטש ןכעלשטנעמ גונעג טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ דיי עלַא יד ןגעק ,ןקערש

 ןופ רעגריב יװ טכער ערעיײז רַאפ ןלעטשוצנגעק ךיז ,ןײזטסּוװַאב ןשידִיי ןוא

 טָאה ,שימָאק-יגַארט זיא סע2 :דייר עקידנרָאצ טדערעג ץרּפ טָאה --- דנַאל

 עינַאּפמַאק-לַאװ עשידַיי יד ןבָאה --- סנטסקינייו רעהַא זיב --- סָאװ ,טגָאזעג רע

 רעד ןיא ןבעל ןשידִיי ןיא טינ ןביולג סָאװ ,יד רעדָא טריפעג עשרַאװ ןיא

 ןופ ,ןוא ןלירב עצרַאװש ךרוד תולג ןיא ןבעל ןשידִיי ןפיוא ןקוק סָאװ ,דמערפ

 ,134 '/ ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ (*
 ןטָארטעגסױרַא טלָאמעד זיב רע זיא קיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ןופ טיבעג ןפיוא (**

 "כיר ,רעדָא רעדנירג ַא ןרָאװעג זיא רע ןעװ ,טלָאמעד ןעװעג זיא סָאד ,לָאמ ןייא רָאנ

 .רעטעלב-ָאװיײ) ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןּופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ,רעקיט

 .(176--175 'זז ,1946 ,טסברַאה
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 טכער ןגייא ריא ןיא טינ טביולג סָאװ ,עיצַאלימיסַא יד -- טייז רעטייווצ רעד

 ןופ דיי רעד טרָאװ םוצ ןעמוק לָאז סע זַא ,טלָאװעג טָאה ץרּפ ..."ןבעל ףיוא

 ןפיוא ָאד לי סָאװ ןוא טרָא ןפיוא ָאד טיוב סָאװ ,דַיי רעטושּפ רעד, ,קלָאפ

 ןשידִיי ןטנוזעג ןוא ןטושּפ םעד טָא ןופ ןעמָאנ ןיא ..?ןײטשַאב לטעטש ןייז טרָא

 -עגּפָא ןטשרע םעלַא םוצ, לָאז סע זַא ,טגנַאלרַאפ ץרּפ טָאה שטנעמ-סקלָאפ

 ,לָאמ עלַא יװ ,טָאה רע ..."ץעוי רעטכעלש ַא זיא קערש .קערש יד ןרעוװ ןפרָאװ

 ..רקיע ריא ,טייהנגעלעגנָא רעכעלטייצ ןוא רעלַאקָאל רעד ןופ ךות םעד טכוזעג
 :טקנוּפדנַאטש ןשיראטסיה ןרעטירב ַא ןופ עיצַאוטיס יד ןטנכױלַאב רע טָאה

 זדנוא ןופ עכַאװש-שימָאנָאקע יד -- טגָאזעג רע טָאה -- !ןלייוו טינ ,ןלייוו ָאי;

 רָאג -- ערעקרַאטש שימָאנקע יד .ןרירגימע ןזומ --- ןטערטּפָא ןלעוו ןוא ןזומ

 טימ ןוא ןקידיטרַאפ ,ןריזינַאגרָא ןזומ ךיז ןלעו -- טינ רימ ןבָאה עקרַאטש

 ,"ןגיז ןוא -- ןבעלרעביא טײקטרַאּפשעגניא רעשידִיי רעד

 ייז סָאװ ,טימרעד טינ קיטכיוװ ןענייז ןעגנוטערטסױרַא עקיטלָאמעד ענייז

 ַא ןעמענ וצ ןוא וויטקַא ןרעוו וצ טיירג לָאמ עלַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןזייוו

 סָאװ ,טימרעד .טרעקרַאפ רָאנ ,סעגַארפ-טרָא ןוא -טייצ וצ עגונב ךיוא גנולשטש

 יו ,טַאהעג ןבָאה ןטעטיװיטקַא-טייצ ןוא -טרָא ענייז וליפא זַא ,זדנוא ןזייוו ייז

 -ילָאּפ ןייר ַא רענייז ןופ ןלעטש ערעדנַא ןוא עטכַארבעג יד ןופ סע טעז ןעמ

 ַא יװ .ויטקעּפסרעּפ עלַאנָאיצַאנ:שירָאטסיה ערעטײרב ַא -- עדער רעשיט

 עטסטנעָאג יד טימ ױזַא טינ טריסערעטניא ךיז רע טָאה ,רעקנעד ןוא רעטכיד

 עריא ןופ ןוויטָאמ ערעפיט יד טימ יוװ ,עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ סעבַאגפיוא

 ,סרעמענלייטנָא ענעדיײשרַאפ

 רָאנ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעדער יד ןופ זיולב טינ ןעז ןעמ ןעק סָאד

 זיא רע ּוװ ,טנייה ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס רעד ןופ ךיוא

 -גנוטייצ ןוא :טייצ עשיפיט ןענייז סָאד .רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג

 סָאװ ,ןוויטָאמ ,ןעקנַאדעג טנורג עטסנרע ייז ןיא ןַארַאפ ןענייז ךָאד ,ןעלקיטרַא

 רעד וצ גארטנא רעזדנוא 2 :רעגײטש ַא :טרעוו ןכעלטייצ ַא יו רעמ ןבָאה

 ןייג קידנעטש ןלעװ רימ ..רעטצעל רעד ,רעטסגנַיי רעד זיא שטכישעג-טלעוו

 ןעמוקַאב ,טייקיטכערעג טקידיײרּפעג עטשרע יד ןבָאה רימ ...עטסגנַיי יד טימ

 "וטצעל רעלַא וצ ןרעו רימ ןלעוו טזיילעגסיא ..עטצעל יד יז רימ ןלעוו

 ידיחי וצ רעירפ טמוק שדוקה החור רעד... :רעדָא ,("גארטנא רעזדנוא;)

 יד ןציש ,טייהגיוװעג רעד ןופ ,ןטלַא ןופ טכענק יד ,עליופ יד ןוא ...הלוגס

 ידיחי יד ןגעק ,ןָאטעגּפָא ןיוש ךיז טָאה הניכש יד עכלעוו ןופ ,ןעלּפמעט

 -תריסמ טימ ,ןרענַאלַאב ןזומ ,עטלייוורעדסיוא יד ,עגנוי יד ,עיינ יד ןוא .הלוגס

 ךָאנרעד ןוא -- רענייטש ךָאנ רענייטש ,לגיצ ךָאנ לגיצ ןסייר ,ןפמעק שפנ

 זיא ןשָאלרַאפ ןוא.., :רעדָא .("אזיופ אמע,) "יוב םעיינ םוצ ןטעשרטוצ טשרל

 ןופ ּפָארַא ;גיוא ןיא לַארטש רעכעלשטנעמ-םערַאװ רעד לַארעביל םייב ןרָאװעג

 ןגעק ןבָאה טכַאװעגפיוא ,לכימש רעכעלשטנעמ-ביל רעד ןיא ןּפיל יד םורָא

 ..סָאה רעשיגָאלָאָאז רעד -- טכַאװעגפיױא ,ןטקניטסניא עטסגרע יד זדנוא

 ("שיגעעשעג קיטכיװ ַאע) *?ריט יצ שטנעמ ...לגענ ןוא טסיופ טימ !ןטָארסיױא

 ריִמָאל ןוא -- עגַארפ יד טרילומרָאפ ץרּפ טָאה ױזַא ??ריט יצ שטנעמ;,

 םעד תעב יצַאנ ןשטייד םעד ןגעו טינ טדערעג טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ טינ
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 רעד ברע לַארעביל (םענעזעוועג) ןשילױּפ םעד ןגעוו רָאנ ,גירק-טלעוו ןטייווצ

 יא עגַארפ יד זַא ,טליפעג טלָאמעד ןיוש טָאה ץרּפ .המחלימ-טלעוו רעטשרע

 -רעװ יד טימ ןזָאלעגסױא לקיטרַא םעד רע טָאה ךָאד ??הער היח יצ שטנעמ;

 ,תומשנ ןַארַאפ .ןרעק רעשידִיי רעטנוזעג ַא ןַארַאפ ...לארשי חצנ רעבָא ..., :רעט

 עלעטניּפ סָאד עכלעװ ןיא ,רעצרעה ;ןסעגרַאפ טינ גרַאב םעד יניס ןבָאה סָאװ

 ערעייז ןגעק ןרָאצ ןטכערעג ןיא ףיוא ןעמַאלּפ יד ..ןשַאלעגסיוא טינ זיא דִיי

 ףמַאק םוצ ְךיִז ןריזינַאגרָא ןוא ךיז ןעלמאז יד ןוא סרעריפרַאפ ןוא סרעריפ

 ןַא ןיא ..ףבעל-'הצבק ןקינעטרעטנוא טינ ,ןעיירפ-שידִיי רַאפ בעל רַאפ

 ןָא ןָא גנילצולּפ ךיז רימ ןסיוטש טייצ רענעי ןופ לקיטרַא-גנוטייצ ןרעדנַא

 ןשטנעמ ןַארַאפ .עיירפ ןשטנעמ ןַארַאפ, :הרות לקיטש שיצרּפ שיּפיט טימ ַאזַא

 ,ןפירגַאב ןוא ןליפעג ענעגייא טימ ןשטנעמ ;עקידנעטשטסבלעז ,עקידנעקנעד

 יד ךרוד ןכעטש סָאװ ,ןגיוא :ור וצ טינ טזָאל סָאװ ,טפַאשקנעב רענעגייא טימ

 עטסטייװ יד ןופ ןעגנַאלק ןרעה סָאװ ,ןרעיוא ;טייצ רעד ןופ לּפענ עטסקיד

 ןטימ ןענעק יד .טייצ רעד וצ טינ ןוא ,ןענעװַאד טינ רובצב ןענעק יד ...ןטלעוו

 -ערב עקיבא יד ,ןגעוו עיינ ןופ רעכוז עקיבייא יד ןענייז סָאד ...ןייג טינ םלוע

 זיא ךעלרעפעג ..טקַארט ןטימ טינ לָאמ ןייק ןעייג יד .ןענַאב עיינ ןופ רעכ

 -ןלעפ רעביא ,ןציּפש-גרעב רעביא ,ןטכולש ןשיוװצ רעריפ ןָא ;:געו רעייז

 ןוא טסקַאװ ץייוו ּוװ ,ץענערג רעד רעביא ןגייטש ייז ,ןטנורגּפָא ןוא ןטלַאּפש

 ךעלרעפעג ..גנַאזעג-לגיופ ןוא ןטסענ-ןביוט ןופ ץענערג רעד רעביא ,ןרָאק

 ןוא ןובשח םענעגייא ףיוא ,ךיז רַאפ ,ןיילַא רעבָא ןעייג ייז ,געוו רעייז זיא

 סָאװ ,תומשנ ..תומשנ עטעקַאנ -- ןשטנעמ ןַארַאפ ...טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 יד ,טלַאהניא ןײלַא ןענייז ןוא ןלָאבמיס ןייק ,ןכייצ ןייק ,ןעמרָאפ ןייק ןדייל

 ןייק ןפרַאד ייז -- טסייג םעניא ןבעל ןוא טסייג טימ ןעמעטע יז ,ןײלַא הנווכ

 ןוא ..טעבעג ןוא קנַאדעג ןיוש זיא ןיילַא ןבעל רעייז .טינ רוזחמ ןייק ןוא חסונ

 ליוק רעקידנענערב ַא טימ ,ךאלמ א טָאה ּפיל רעייז .ןליוו טימ ןשטנעמ ןַארַאפ

 ןדנוצעגנָא ןרָאצ סטָאג טימ ןוא עביל סטָאג טימ המשנ יד ,טרירַאב חבזמ ןופ

 רעד רעביא םורַא ןרעקַאלפ עקידעבעל ענױזַא ןעייג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ---

 סָאד סָאװ ,סָאד ייז רַאפ זיא שטנעמ רעד ןוא טלעוו יד ,ץלַא ...ןפַאש ןוא טלעוו

 ןחמ עטלַא ,ןפַאשַאב ןרעװ ןזומ ןעמרָאפ עיינ --- רעלטסניק ןרַאפ םייל לקיטש

 רימ סייז *!סָאד ריא טייז ..ןױעװ ןטָאנקעגרעביא --- םייל סָאד ;ןטערטּפָא

 ,("לחומ

 ןוא רעטכיד ןרָאװעג רעביירש-גנוטייצ ןוא רעקיטילָאּפ רעד זיא לָאמ ַא טימ

 : | ,(*ףָאסָאליפ

 "עג ןבָאה סעצרּפ ןעגנוטערטסיױרַא עשיּפָאסָאליפ-טקַארטסבַא יד טינ רעבָא

 ."סערָאזָאדק עויטַאװרעסנָאק רעמ יד ןוא םיא ןשיװצ תיב-םולש םעד טרעטש

 "כיד םעד ןבָאה ייז ןשיװצ ןעגנּויצַאב עכעלדניירפ יד טרעטשעצ ןוא טרעטשעג

 זַא ,גנולייטטימ סעתובשחמ לעב ןריטיצ ןצ יאדכ זיא טייהגגעלעג רעד ייב (5

 ןרָאיא עטצעל יד ךיז ןבָאה , קעטָאילביב רעסיורג רָאג טינ סעצרפ ןופ רעכיב יד ןשיווצ

 -גרעכ .ה ףָאסַאליפ ןשיזיוצנארפ-שידלי ךןופ קרעו יד :םירבחמ עשיפאסַאליפ טייג ןזיווַא

 ןייז ףיוא ןגיל ןעזעג רדסכ ןעמ טָאה גנוצעזרעביא רעשטייד ןוא רעשיליופ ןיא ןָאס

 | .(213 'ז ,1946 ,רעטעלבָאוװיי רעמוניץרּפ) *"שיטביירש
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 -ךעלנעזרעּפ --- וליפא לָאמ שרעדנַא ןַא) עשימעלָאּפ-ףרַאש ןוא עטערקנָאק סרעט
 רעטלַאװרַאפ. ןוא "רעייטש-להק ןופ רעטסימכַאר; רעד .ןעגנוגָאזסױרַא (עשימעלָאּפ
 ןפיוא ,רעדָא רעפמעק רעסייה וצ ַא ןיוש ןרָאװעג זיא "גנולײטּפָא-ןימלע תיב ןופ
 -עג טינ ייז ןופ עקינייא סע ןבָאה .?רָאטַאטיגַא, ןַא -- סערָאזָאד יד ןופ ןושל
 "ןכעלקילגמוא, ןַא סעּפע ךרוד סָאװ ,רענייא טּפיױהרעד -- ןייז לבוס רעמ טנעק
 -- רעטכיד רעזדנוא סָאװ ,ןעמָאנ-עילימַאפ ןקיבלעז םעד טַאהעג רע טָאה לַאפוצ
 -רַאפ -ענימג יד ןפרָאװרַאפ שממ טָאה רע ,ץטערעּפ ףלָאדַא ןַא סעּפע רענייא
 עריא ןרעװרַאפ לָאז יז זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע .ווירב-טסעטָארּפ טימ גנוטלַאוו
 לייט ַא ךיוא ,(*?עיצַאטיגַא עשִיײטרַאּפ ןריפ וצ, ,ןצרּפ ןסָאלשעגנייא ,עטמַאאב
 -שג טינ רעיש טָאה סע ןוא ,טרעדָאפעג סע טָאה עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש ןסיורג םעד ייב לָאז ןעמ זַא ,ייברעד ןטלַאה
 םיא ייב יז טלָאװ ןעמ ןוא .טרָאװ ןופ טייהיירפ יד ןעמענוצ ,ןובירט-סקלָאפ ַא
 יד ןופ ןעועג טינ זיא רע רעבָא .ןזָאל ךיז לָאז רע ןעוו ,טלזגעגקעװַא סיוועג
 שנייז ןוא ןיילַא ךיז יירט וצ ןוא ץלָאטש וצ ןעוועג זיא רע .עקידוועקערש
 טסווװרעד ךיז טָאה רע רָאנ יװ .ןבעגרעטנוא ךיז לָאז רע זַא ,ןּפיצנירּפ-טנורג
 ַא גנוטלַאװרַאפ-ענימג רעד וצ טקישעגוצ רע טָאה ,הריזג רעטנַאלּפעג רעד ןופ
 ןסַאלעג ללכב רעבָא ,שיטסַאקרַאס-שיצרּפ ןייונלעטש זיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ
 רעלעיציפַא רעד ,שילױּפ ףיוא ןבירשעג ,גנורעלקרעד ןייז ןיא .ךעלכַאז ןוא
 ךיא לייוו, --- סָאװ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ רע טָאה ,ענימג רעד ןופ ךַארּפש
 טליצ ױזַא --- ,ײטרַאּפ םוש ןייק וצ ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יו ,סינ רעהעג
 -נעו עכעלטפירש ןייז טָאה רע ןוא ."רבחמ סלַא טייהיירפ ןיימ ןיא ןיוש ןעימ
 טנַאמרעד סָאװ ,גנורעלקרעד ַא טימ ןזָאלעגסױא םיתב-ילעב ענייז וצ גנוד
 ןצרּפ רעפמעק םעד ןָא רָאנ טינ ,טַאקָאװדַא םענעזעוועג םעד ,ןצרּפ ןא ודנוא
 -ענימג רעד וצ שינעטלעהרַאפ ןיימ זַא ,ןבירשעג רע טָאה ,טכַא ןיא קידנעמענ;
 וצ ןטלעטשעגנָא ןַא ןופ שינעטלעהרַאפ ַא רָאנ ךעלסילשסיוא זיא גנוטלַאװרַאפ
 םוש ןייק רעבעגטיורב םעד טינ טיג שינעטלעהרַאפ ַאזַא זַא ,רעבעגטיורב ןייז
 רעטעברַא םענופ ןעגנוגייצרעביא ןוא טכער יד ןצענערגַאב וצ ףױא טכער
 טימ ךַאמּפָא םעד ןסילש םייב זַא ,טעברַא רעד ןופ טייצ ןוא טרָא םעד רעסיוא
 ,ןעוועג טינ דייר םוש ןייק גנוצענערגַאב ןימ ַאזַא ןופ זיא ,קירוצ רָאי 20 רעכעה
 גנוצנאגרעד רעדָא עיצַאקיּפידָאמ ןייק טינ ןעק ךַאמּפָא םעד ןסילש ןכָאנ זַא
 דובכ םעד טימרעד ךיא בָאה -- ,דצ ןייא ןופ ןליוו םענופ ןיולב ןייז קיגנעהּפָא
 -רעטנוא ךיז העדב טינ בָאה ךיא זַא ,גנוטלַאװרַאפ-ענימג רעד ןרעלקרעד וצ
 ,(=*"ןימַאלוגער םענעפרָאװעגנָא-ןביוא ןופ םעד ןפרַאוווצ

 ךָאנ לחקה ישאר יד טָאה טירטסױרַא רעצלָאטש ןוא רעקיטומ סעצרּפ
 -ַארָאמ ןוא עקיטסייג ןייז ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה ייז .טציירעגפיוא רעמ
 םיא קפס םוש ןָא יז ןטלָאװ ,ןענעק ןלָאז ייז ןעוו ןוא ,טייקידנעטשבלעז עשיל

 רעד וצ וירב סעצטערעפ ףלָאדַא ןופ םעגייא ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא (*
 ,רעטעלב-ַאװיי ךוביץרּפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא גנוטלַאוורַאפ-הליהק רעװעשרַאוו
 ,211 'ז ,1946 ,טסנרַאה

 ,326 'ז ,קרָאיװיג ,סעדער ןוא ווירב (**



 טונימ רעטצעל רעד ןיא ייז ןבָאה ,טזייו סע יו רעבָא ,ןרינגיזער וצ ןעגנוווצעג

 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז
 ןסיורג ןייז ףיוא ןבעגעג גנוטכַא לָאמ עלַא טָאה סָאװ ןָאזעניד כקעי

 ןלעװ "סרעבעגטיורב, סעצרּפ זַא ,רעכיז ןעוועג טינ זיא ,"ןטפעשעג, סדניירפ

 ךיז ןָאזעניד טָאה .טיורב לקיטש ַא ןָא רעטלע רעד ףיוא ןזָאלרעביא טינ םיא

 -עדָאפפיוא רעד טימ טנעקעג טָאה רע רָאנ ןעמעוו וצ ליטש רעד ןיא טדנעוועג

 םעד ןיא .עשרַאו ןופ סרעריפ-לדער עשלהק יד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ גנור

 בָאה ךיא ּוװ ,ץייוש ,ןרעב ןיא םיא ןופ ןעמוקַאב בָאה ןײלַא ךיא סָאװ ,ווירב

 -יצניא-ץרפ םעד ןגעוו .., :ןבירשעג ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,רע טָאה ,טרידוטש

 ןיוש ךָאד ריא טָאה גנוטלַאװרַאפ-שדניימעג רעשידִיי רעװעשרַאװ רעד ןיא טנע

 יד .טייהנבעגעב עדנקידײלַאב ףיט עכעלדנעש ענייא זיא סע .טנעיילעג סיוועג

 ,רעמ טינ ןליוו עדניימעג רעשידִיי ישרַאװ ןופ רעייטשרָאפ עשידִיי עטרילימיסַא

 רעטכיד ןשידִיי ןטסערג ןוא ןטסעב ןביל רעזדנוא ןייז ףירקמ יװ ,רעקינייו טינ

 ,ןרָאטַאלימיסַא יד ףיוא ,ייז ףיוא זגורב ןענייז עכלעוו ,ןקַאילָאּפ יד ןברק ַא רַאפ

 ןָאלעגַאי עמוד 'סָאג ןיא ןביולקסיוא ןלָאז ןדִיי זַא ,ןזָאלרעד ןבָאה ייז סָאװ

 ,ןעגנַאלרַאפ ייז ,ןיקסוװעשזרַאכוק טימעסיטנַא םענעכָארּטשעגסױא םעד טָאטשנָא

 ןייק ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא טינ ,גנוטכילפרעפ ַא ןביירשרעטנוא ייז לָאז ץרּפ זַא

 יד ,ייז יווװ ןייז וצ גנוניימ רעדנַא ןַא ןיא טינ ,גנוגעווַאב עשיטילָאּפ ןוא ײטרַאּט

 עשמיצירּפ יד ,סעדייז ערעיײז יו שדוקה ןושל ןיא טינ -- רעגניז תיפי-המ

 "תיפי המ; רעטלַא רעד ןוא .ןרעדָאמ ץנַאג ,שילױוּפ טכע ןיא רעבָא ,םידיוטקאפ

 ,ץרּפ .רעכעלדנעש ןוא רעטפַאהלקע לָאמ טנזיוט ךָאנ סױרַא םעד ךרוד טמוק

 טינ טלעװ רעד ןיא לַאפ ןייק רַאפ גנוטכילפרעפ ַאזַא טעװ ,ךיז טייטשרַאּפ

 ןגעוו גנוטלַאװרַאפ-עדניימעג רעד ןיא ףמַאק ַא טייג טָא ןוא ,ןביירשרעטנוא

 -עניימעג ןיא עלעטש ןייז ןופ םיא ןליוװ ןָאזנַאטַאנ-ןייטשקיד ןרעה יד .,ןצרּפ

 ,סיקסוועשזרַאכוק יד ןייז םינּפ רּפכמ טימרעד ןוא ,ןגַאזטנַא גנוטלַאװרַאפ

 עשידִיי רענרעב ערעיא סָאװ ,ךימ טרעדנוװ סע .וו"ַאא סיקסווָאכָאטנעיוװס

 ַא ןיירַא טינ טקיש ןוא ,טַאטדנַאש אזַא ןגעק טינ טריגַאער טנגוי עדנרידוטש

 (*"ערעדנַא עליפ ןעבע ןעוט סָאד יו ,טסעטָארּפ
 ַא טקישעגניירַא טָאה טנגוי עקיזנרידוטטש עשידִיי רענרעב ?ןיימ , יצ

 יז טָאה אמתסמ ;ןענָאמרעד טינ טציא ךיז ךיא ןעק -- טינ רעדָא טסעטָארּפ

 ענױזַא יירד ןגעוו ,סנטסקיצניװ .ןָאטעג רעכיז סע ןבָאה ערעדנַא .ןָאטעג סע

 ,ירַאּפ ןופ ןעמוקעגנָא זיא רענייא .תועידי ערַאטנעמוקָאד רימ ןבָאה ןטסעטָארּפ

 :וזַא טנעיילעג ךיז טָאה רע ןוא
 -ַארד-שירַארעטַיל רעזירַאּפ רעד ןכלעוו ,טנװָא ןשירָארעטיל םעד ףיוא;

 -רַאפ סָאד טָאה ,ןרָאהניא דוד דובכל טנדרָאעגנייא טָאה ןייארַאפ רעשיטַאמ

 עקידנגלָאפ קימיטשנייא ןעמונעגנָא ןַאמ 500 רעכעה  ,םוקילבוּפ עטלמַאז

 רימ :ץרּפ .ל .י ןוא "ענימג רעױשרַאװ; טנעדיצניא םעד ןגעוו עיצולָאזער

 רעטסערג רעד ןופ שארב סָאװ ,טקַאפ םעד עדנַאשיטקלָאפ סלַא ןטכַארטַאב

 ,קלָאפ רעייז וצ ענונב ןעלדנַאה עכלעוו ,ןשטנעמ ךיז ןעניפעג הליהק דעשידִיי

 רעד ןופ טכַארבעגפיוא ןטסקרַאטש טפיוא ןענייז רימ .דנייפ-סקלָאפ ענעּפָא סלַא

 ,020 '1 ,1929 רעבמעטּפעס ,טפנוקוצ ןיא טכעלטנפערַאפ (*
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 ןטסערג רעזדנוא עגונב ןיײיגַאב ןליוו םידגוב עקיזָאד יד סָאװ ,טַאטידלַאװעג

 ןייז טימ ןפמעקטימ ןוא ןבעלטימ ןייז רַאפ ףָארטש סלַא ,ץרּפ ,ל .י וצ ,רעפעש

 -רַאװ יד זַא ,שטנּוװ ןוא ןביולג ןטסעפ רעזדנוא סיוא ןקירד רימ .,קלָאפ ןגייא

 ןכעלדנעש םעד ןֹופ ןעיײרפַאב ךיז רעכיג סָאװ ןלָאז ןסַאמ עשידִיי רעוועש

 -ַאּפמיס עטסעסייה ערעזדנוא .םיתב-ילעב ענימג עקיטציא יד ןופ ןקיטלעװעג

 ,ץרּפ .ל .י גנילביל-סקלָאפ רעזדנוא רימ ןקיש ןעיט

 ןביוה וצ ןגָאװ סָאװ ,יד ךיילגוצ רימ ןקיש גנוטכַארַאפ עטספיט רעזדנוא

 גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,קלָאפ ןצנַאג םענופ דובכ ןפיוא טנַאה רעייז

 (="רעקסַאל .ה ,רעזעלג .ל ,יקסנישטשעל ,י ,ןרָאהניײא דוד ,שַא (?עדליטַא)מ

 טָאה גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעװעשרַאװ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעטייווצ: ַא
 ךיוא ,(*יױטפירשרעטנוא 116 טימ טנגוי עשידִיי רעװַָאכָאטסנעשט יד טקישעגוצ
 שיפַארגעלעט טָאה ענליוו ןיא טלָאמעד ןעװעג דָארג זיא רעכלעוו ,שֵא םולש

 :גנורעלקרעד עקידנגלָאפ יד דניירפ םוצ טקישעג

 ןופ טייהכערפ רעד ןגעק ךיא ריטסעטָארּפ גנורעּפמע רעטסערג רעד טימ;

 רעזדנוא ןגעק טיײגַאב יז סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-עדניימעג רעשידִיי רעװעשרַאװ רעד

 שארב טציא ןעייטש עכלעוו ןענַאזרעּפ יד .ץֹרּפ .ל .י רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג

 ןעניד ייז זַא ,ןזיוואב טימרעד ןבָאה גנוטלַאװרַאפ-עדניימעג רעװעשרַאװ רעד ןופ

 יז ןעײגַאב ןרעיײז טירש םעד טימ .םיאנוש ענייז רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי םעד טינ

 לייוו ,קלָאפ ןשילױּפ םעד ןגעק ךיוא רָאנ ןדִיי יד ןגעק רָאנ טינ ןכערברַאפ ַא

 ןיא זדנוא רָאפ ,קלָאפ ןשילוּפ םוצ האניש יד ייב סױרַא ייז ןפור טימרעד

 טייצ ערעייט ןייז טָאה רעטכיד רעזדנוא סָאװ ,ןיילַא סָאד ןיוש עדנַאש ַא ןעוועג

 םעד בילוצ .גנוטלַאװרַאפ -עדניימעג רעד ןיא טעברַא רעד ןבעגקעװַא טזומעג

 עשידִיי סָאד .קרעוו:רעטסיימ ליפ ןריולרַאפ רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא טָאה
 רעשידַיי רעוװעשרַאװ רעד ןופ טירש ןפיוא ןריגַאער וצ יװ ןסיוו טעוװו קלָאּפ

 ,?גנוטלַאװרַאפ-עדניימעג

 רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןבילבעג זיא ץרּפ זַא ןעוװעג זיא ףוס רעד

 זיב ןעוועג סע זיא רע ןוא ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ גנולײטּפָא-ןימלע-תיב

 ןשיוצ תיב-םולש ןסיורג וצ ןייק רעבָא ,ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל עמַאס יד

 ןוא ,ןייז טנעקעג טינ רעמ ןיוש טָאה *סערָאזָאדק עריא ןופ לייט ַא ןוא םיא

 .ןעוועג טינ זיא סע

 לָאמ ןייק רע טָאה ענימג רעד ןיא עלעטש ןייז ןופ תחנ ןרעדנווַאב ןייק

 ןוא ןרָאװעג רעדיורעד רעמ ןוא רעמ ץלַא םיא יז זיא טציא ,ןבילקעג טינ

 סיװעג רע טלָאװ ,ןטייקכעלגעמ עטסדנימ יד טַאהעג ןבָאה טציא לָאז רע ןעוו

 לקיטרַא ןַא ןיא טלייצרעד טָאה גרעבנסייו ,מ .א יוװ .עיסימיד ןיא ןבעגעגנָא

 :טגָאזעג לָאמ ַא םיא 1912 םורַא ץרּפ טָאה ,ןצרּפ ךָאנ טײצרָאי ןטנעצ םוצ

 טלָאװ ךיא ןעוו ,טנייה ךיוא וליפא רעדָא רעגנִיי לסיבַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו;

 .ענימג רעד טימ ןסירעגרעביא ךיא טלָאװ ,רָאי 22 טנידעגּפָא טַאהעג טינ

 ךעלטנייועג טמוק סָאװ ,ערוטירעמע יד דָאש ַא רימ זיא רעבָא טציא .טעברַא

 .202 רעמונ ,1912 ,עשרַאװ ,דניירפ רעד (*
 ,213 'ז ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי ,רעמוניץרּפ ,יקצַאש .י 'רד (**

201 



 ;רימ ןענעייל תונורכיז עשירַארעטיל סיקסווָאנַאגַאק םירפא ןיא ,(*"רָאי 25 ךָאנ
 ,ענימג רעד וצ ןצרּפ ןטיילנַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי;
 לָאז ךיא ,ןפלעה רימ לָאז טָאג ןעוו :רעטרעוו עבלעז יד טרזחעגרעביא רע טָאה
 -עג טלָאװ ךיא ..גָאט ןצנַאג ַא ןבירשעג טלָאװ ךיא ..,רעהַא ןייג ןפרַאד טינ
 ןעניוועג לֶאֹז ךיא ןפלעה רימ לָאז טָאג ןעוו ..ןכַאז עיינ רעקילדנעצ ןבירש

 ,ענימג רעד ןופ ןרעוװ וצ רוטּפ גנונעפָאה רעדנַא ןייק , ,(*=.,."עירעטָאל רעד ןיא
 רע יוװ ױזַא ןוא ,"ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,יקסווָאנַאגַאק טגָאז
 ,עיצוטיטסניא רעד ןיא ןבילבעג רע זיא ,ןענוװעג טינ עײרעטָאל רעד ןיא טָאה
 ייוצ ,םידדצ ייוצ ןעוועג ,רעירפ יו ,ןענייז םיתב-ילעב עריא ןוא רע ּוװ
 ,ןטלעוו

 ץרּפ טָאה להקה ישאר עשיריבג-שירָאטַאלימיסַא יד טימ רָאנ טינ רעבָא

 רעד ןופ לייט ַא ךיוא .טזיוהעג טינ ןבעל ןייז ןופ רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 ,תונעמ ןוא תונעט טפָא םיא וצ טַאהעג ןיוש טלָאמעד טָאה טנגוי רעלַאקידַאר
 טינ יד .דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה יז (לייו רעדָא) שטָאכ
 ןייז ןעועג רָאלק ץלַא יו רעקיצניוװ זיא םידיסח עכעלטנגוי עטציּפשעגרעביא

 ,יד ףיוא יו ,אפוג הנומא ףיוא קוק ןייז ױזַא טינ ןוא -- הנומא ףיוא קוק
 .םיגהנמ עמורפ ןוא ןביולג ןזעיגילער ךָאנ ןעקנעב טלָאמעד ןעמונעג ןבָאה סָאװ

 -גנַאל ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ץרּפ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןלַאקידַאר עגנוי יד
 זיא רע זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ,קנַאדעג ןופ טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןקירָאי
 .(=+ןלרֲא לוש ןיא קירוצ טינ רעיש טפור רע זַא ,קינהבושת-לעב ַא ןרָאװעג
 סָאװ ,גנומיטש עשיטנַאמָאר-לַאנָאיצַאנ יד ןעועג ןלעפעג טינ ללכב זיא ייז

 ַא טּפַאכרַאפ עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ טָאה

 ןעוועג טינ ייז זיא טּפיוהרעד ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעלַאקידַאר רעד ןופ לייט

 -עג טינ ןבָאה ייז ןוא -- ?שינעכוז-סטָאג, ענעפורעגנָא ױזַא ךיא ןצרַאה םוצ
 טָא וצ טָאה ץרּפ סָאװ ,סע טמוק יװ ,ןייטשרַאפ -- טלָאװעג טינ ןוא -- טנעק
 -ביא ןזיוװעגסיורַא ןשנעכוז רעדָא ןשינעקנעב עזעיגילער ?עכעלרעפעג, יד

 ייןוא -- ןייז ספות טנעקעג טינ סע ןבָאה ייז .עיטַאטמיס וליפא ןוא סערעט
 -- ןפרַאש רעייז ןוא -- ןטכַארטעגסיױא ןַא ןיא ןלייצרעד ןיײלַא ןצרּפ ןרעה רימָאל
 | :ןעשעג זיא סע סָאװ ,"ויוורעטניא,

 ..יז וטסרילרַאפ טונימ ןייא ןיא ;טלעוװ ַא ריד וטספיוק העש ןייא ןיא ---;
 ,((דניירפ רעטוג א רענייז םיא וצ טגָאז)

 ,טניימ רע סָאװ ,ץרּפ טגָאז ,סייוו ךיא;

 לוש ןיא' ,ןרעוו וצ רעּפַאלק- לוש ַא טסולגרַאפ עגר ַא רימ ךיז טָאה סע;ע

 -ןשטנעמ לסיב ַא -- טעטירַאלוּפָאּפ עבלַאה ַא ,ךיורייוו סיוא --- ןוא ןפור ןיײרַא

 סַאג יד .טפָא ױזַא טינ טגנילק ריט רעד ייב קָאלג ןיימ ...ןריולרַאפ סייווש

 א

 ,1925 לירּפַא ןט17 ,עשרַאװ ,גנוטייצסקלָאפ רעזנוא (*
 .8 'ז ,1949 ,שזדָאל ,םײה רעד ןיא רעבײרש עשידיי (**
 טזָאל קרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאנײב ןופ טנַאירַאװ ןטצעל םעד ןיא גָאליּפע רעד (***

 עטשטייטעגסיוא טכעלש עקיזָאד יד "!ןייֹרַא לוש ןיא, :ףורסיוא סנחדב ןטימ סיוא ךיז
 ,דשח, םעד ןקרַאטשרַאפ ןפלָאהעג ןבָאה ,סעצרּפ ןעלקיטרַא עקינייא ךיוא יװ ,עזַארפ

 .שרדמ-תיב ןוא לוש ןופ טייקשידיי רעד וצ קירוצ טנגוי יד טפור ץרּפ זַא
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 טינ ,טירב רעד ןיא ּפעק לסיב ַא ןיוש ךיז ןעלקָאש ,ךיא דייר ...טלמרומ
 טינ ,ףיוא ךיז ןבייה ןעמערב עלַא טינ -- ,רעייפ ךַאמ ךיא ,גנעל רעד ןיא
 ..טלמרומ ןעמ ןוא ןעמ טועל ,ךיא ביירש .ןרעקַאלּפ ןגיוא עלַא

 ךָאנ ףרַאד ךיא זַא -- רעויוורעטניא ןיימ וצ ךיא גָאז -- סע טסייה ---;
 ךָאנ טגניז רעדיל עניימ .ןוט וצ סעּפע ָאד ךָאנ .ןירַא ור ןיימ ןיא ןייג טינ
 ייב ,טּפַאכעגפױא טינ עקנירעטַאק יד ךָאנ טָאה גנַאזעג ןיימ ,ףױה רעד טינ
 ןייא טינ ריא טימ ןגיוו רעטימ ןוא ,ךעלרָאּפ ןייק טינ ךָאנ ןצנַאט קיזומ ןיימ
 !?ףמַאק רעיינ ַא ןָא ךיז טבייה סע .רעדניק ןייק

 יד ןיא רימ רע טקוק קירעיורט .סַאּפש ןיימ טינ טלעפעג ןטנַאקַאב ןיימ,
 ;ןײרַא ןגיוא

 ןױש' ..ןעמ טגָאז 'ןרָאװעג רערעדנַא ןַא !טינ ךיד טנעקרעד ןעמ ---ש
 : -- -- .!רעזדנוא טינ

 .טליהראפ םלוע ןרַאּפ םינּפ ףוצרּפ שידִיי ןיימ לָאמ ַא בָאה ךיא ךיילג;
 -בוּפ םָאדַאמ רעד ;טפיוקרַאפ ןיירַא ץמח ןיא ןצעמע לָאמ ַא ךימ בָאה ךיא ךיילג
 ?סַאג ןיא רענעפ עריא ,ןגָארטעג ןברַאפ סמוקיל

 ךיז טָאה רימ וצ טפַאשביל לסיב רָאּפש ַא !תמא זיא תמא סָאװ רעבָא;,
 ןרעױדַאב קיצרעהמרַאב ַא ןיא ןצלָאמשעגרעביא

 | !ןרָאװעג םורפ ,ןעמ טגָאז ,ךעבענ ---.
 סיוא סיג ןוא בוטש רעד רעביא ןזײרּפשוצמורַא ןֶא בייה ,ףיוא ייטש ךיא;

 ;ץרַאה זייב ןיימ
 ןעמרָאפ עזעיגילער ןייק ,טקידײרּפעג טינ רסומ-למיירטש ןייק בָאה ךיא;

 | ...ןפרָאוװעגנָא טיג
 לָאז רע וליפא ןעװ ,קנַאדעג רעירפ רעד טינ טקערש ךימ זַא ,ייז גָאז,
 ..למיה ןופ לרעלעט םוצ טנַאה יד ןקערטשסיוא

 ןבייצ-עגַארפ ןקיטולב ַא טימ םורַא טעשזדנַאלב סָאװ ,שטנעמ רעד זַא;
 ,,,דניירפ ןיימ זיא

 ןופ טינ ןענייז ,ּפָארַא למיה ןופ ןלַאפ טָאװ ,םיכאלמ יד זַא ,סייוו ךיא זַא;
 ..שודק ןעגנירּפש ןוא הרוש ןיא קידנעטש ןביילב יד :עניילק יד

 סָאד 'יןיינ ענרעצליה עּפמעט סָאד ּפָא טסיוטש ןוא רָאנ טקערש ךימ זַא;
 םענרעיילב ןופ תולד ױעטדליגרַאפ רעד .תוסרוקיּפא-דנוש עקידנשָארג ,עקיליב
 טָא :טיירש ןוא תומש עקיליב ,ענרעדָאמ טימ טקיּפעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לגיופ
 ,עטָאלב ןיא טגיל ןוא !ךימ ךיא בייה טָא ,ךיא ילפ

 רעטנוא רעבָא .ןטלעװ ןַארַאפ ןענייז ןָאיגילער רעד רעביא זַא ,ייז גָאז;
 -- ןעלפייווצ ,שיטַאמַארד זיא ןעקנעד יירפ זַא ,ןלַאטש-דרעפ ןוא -יפ -- ריא
 .."סרַאֿפ םוצ טרעהעג טייקרעכיז עשיצרַאה-םע ,ענרעצליה סָאד רעבָא ;שיגַארט

 ("חוכיוו ַא;)
 לוש ןיא קירוצ, טינ ךיוא -- קירוצ ןפורעג טינ ,ןעעז רימ יװ ,טָאה ץרּפ

 רימ סָאװ ,לקיטרַא םענעטנַאילירב םעד ןופ רָאנ טינ רָאלק זיא סָאד .*ןײרַא
 ןעייסע ערעדנַא טנעיײל ןעמ ןעװ ,ךיוא סע טעז ןעמ .טריטיצ סָאװ רָאנ ןבָאה
 -- רעבָא .(ערעדנַא ןוא *טייקשידיי ןופ ּפָא ןריפ סָאװ ,ןגעוופ) ןרָאי ענעי ןופ
 -יירפ ןופ םזיטַאמַארד םעד ןליפ "טייקרעכיז עשיצרַאה"םע ענרעצליה, ןעק יו
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 ןטשרע םוצ טינ -- עקַאט יז טָאה ?ןעלפייוצ ןופ םזיגַארט םעד ,ןעקנעד ןע
 / ןייז ןוא ןעקנעד יירפ סעצרּפ -- לָאמ ןטצעל םוצ טינ זַא ,ארומ בָאה ךיא ןוא
 .ןעמונַאב טינ ןעלפייווצ שיגַארט

 יד ,ןגעלָאק ענייז טימ ךיוא ,םידיסח רענעיל ענייז טימ רָאנ טינ ןוא
 ךיז קידנעטש טינ -- ןרָאי עטצעל יד ןיא טּפיוהרעד -- רע טָאה ,סרעביירש
 יו ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןטעברַא יד ןופ ענייא טינ ןוא ,ןדיירפיוא טנָאקעג
 ןטילעג ןופרעד טָאה ,טעברַא עשירָאטקַאדער-שירעבעגסױרַא ןייז ,רעגייטש ַא
 ןדעי יו ןוא ,ןוירּפַאק "עשירעלטסניק; טַאהעג ללכב טָאה רע יװ ױזַא ןוא

 וצ ךַאז ןייא רַאפ ךיז ןטלַאה וצ ןעװעג רעװש םיא זיא ןשטנעמ-גנומיטש
 .טייקכעלנעזרעּפ עשירעריפ ַא ןייז וצ טרעטשעג םיא סָאד ךיוא טָאה --- גנַאל

 לעב ןוא ,עלָאר עקידנריפ ַא טליּפשעג -- רעביא ךיא רזח -- ךָאד טָאה רע
 לקיטרַא-גָאלָארקענ ןייז ןיא טָאה רע ןעוו ,טכערעג ןעוועג סיוכרוד זיא תובשחמ
 ןעוועג קידנעטש טינ זיא ץרּפ זַא ,טוג ץנַאג סייו ךיא שטָאכ ןוא, :ןבירשעג
 -ניא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשירַארעטיל שידִַיי ערעזדנוא ןופ רעריפנָא רעד
 יו ,ךַאפנייא ױזַא טינ ןיוש זיא טפַאשלעזעג עשירַארעטיל רעזדנוא זַא ,ןסערעט
 ליפ ןיוש ןענייז תוחוכ עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא זַא ,קירוצ רָאי 50 (טימ) רַאפ
 ןגעוטסעד ןופ -- רעטריצנערעפיד ךיוא רעבירעד ןוא ,לָאמַא יו ,רעקרַאטש
 -ַאנ ןוא עשירַארעטיל עקידנעמוק ערעזדנוא ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש רימ זיא
 ..רעציזייב ַא יו רעדָא רעציזרָאפ ַא יװ ןצרּפ ןָא עשיַאו ןיא םיקסע עלַאנָאיצ
 ּפָאק רעודנוא ןעװעג קידנעטש זיא ,שטנעמ-סמַאנסיוא ןַא יו ,ץרּפ םורָאװ
 רעדָא ןקיטליגכײלג ַא ןופ ענימ ַא טּפַאכעג טָאה רע ןעוו ,לָאמטסנעד וליפא

 ןעקנַאדעג ןוא רענעלּפ ערעזדנוא עלַא ןגעק טריטסעטָארּפ סָאװ ,םענייא ןופ

 קיטסירעטקַארַאכ ענײמעגלַא ןייז תובשחמ לעב טסילש -- תמא עקַאט זיא'ס
 עקידנריזינַאגרָא יד טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןעוועג טינ זיא רע זַא -- ןצרּפ ןופ
 ,טפַארק עקידנרעטשעצ ַא ןגעלעג רעטפָא זיא ןצכעוטפיוא ענייז ןיא .טפַארק
 טינ זיא רע זַא ,היאר ןייק טינ ךָאנ זיא ןופרעד רעבָא .עקידנעיובפיוא ןַא יו
 ,(*"הרובחל שאר רעד זדנוא ייב ןעוועג

 ןבָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעד ןופ ןזיירק יד רַאפ וליפא

 ןגַאזגיז עלַא יד ןגלָאפכָאנ טלָאװעג ןוא טנָאקעג ערעדנַא עלַא יװ רעקיצניוװ

 שאר, ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא ייז רַאפ וליפא --- גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז ןופ

 רערעטיירב ַא ןגעו טדערעג ךיז טָאה סע ןעוו ,לָאמ סעדעי היארהו ."הרובחל

 .טעברַאטימ ןייז ,ףליה ןייז טכוזעג ןעמ טָאה ,גנומענרעטנוא-רוטלוק רעשידִיי

 שיטסילַאיצָאס ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרערעל עשידִיי ןנַאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא

 זיא סָאד .ןצרּפ טימ *ןעגנוטַארַאב עייר ַאק טַאהעג ,טמיטשעג שיטסישידִיי ןוא

 יד יוװ ,שידִיי ןריפוצנייא ווּורּפ ַא טכַאמעג טלָאמעד ןבָאה ייז ,1912 ןיא ןעוועג

 ,(**"םידלי ךוניח; הרבח רעד ןופ לוש ַא ןיא ,םידומל יד ןופ ךַארּפש

 ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב זַא ,קפס םוש ןייק ָאטינ רעבירעד זיא סע

 .32 'ז ,1915 יימ ,ענליוו ,טלעװ עשידיי יד (*

 ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ עטכישעג יז ,ןאדזאק .ש .ח (**
 ,1 יז ,7 ,,59 .ד עקיסקעמ
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 .*"הרובחל שאר רעד; ןעוועג ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה תובשחמ לעב יװ ,ץרּפ זיא
 -שילױּפ רעד ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא ייס ןעװעג סע זיא רע

 ןויסערגָארּפ-שיטַארקָאמעד ריא ןיא טּפיוהרעד ,טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידַיי

 | ,לגילפ
 ,ןרָאװעג רעכַאװש ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ץרַאה ךַאװש ןייז זיא קילגמוא םוצ

 -געטלַא ײלרעלַא יד טימ ןליױּפ ןיא טָאקיַאב רעד; טָאה ,טלייצרעד ןָאזעניד יו

 עטצעל יד ןיא עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןדַיי ןגעק ןעלקיטרַא-ץעה עכעל

 ויא סָאד ןוא (**"ןבעגעגוצ טינ טנוזעג ןייק םיא -- (ןבעל ןייז ןופ) רָאי יירד
 ןופ ןרָאי עטצעל יד ןגעוו טבייוש -- ץרּפ רעקידרעַירפ רעד ןעוועג טינ ןיוש,
 -- יז טלייצרעד -- ןעז םיא געלפ ךיא :סקַאליץרּפ עזָאר הבורק ןייז ןבעל ןייז

 ןופ רימ יײב טמעלקעג ץרַאה סָאד טָאה ,ןירַא טעב ןיא ןגייל ןוא ןוטסיוא ךיז

 ,ןפָאלש טכעלש רעייז טגעלפ רע .רעדימ ,רענעכָארבעצ ,רעטלַא ןַא --- תונמחר

 ,(6+*"ףֵאלש ןופ ןקעוופיוא םיא טגעלפ רעמיצ ןטייווצ ןיא גנוגעװַאב עטסדנימ יד
 ןיא ,ןרעו דימ טּפָא ןייז ףיוא ,טיײקכַאװש ןייז ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 "םוי ַא סעּפע ..ויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןוא -- שירעפעש ןעוועג ץלַא ךָאנ רע
 טָאה -- עיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא -גנויצרעד רעשידִיי רעוװעשרַאװ ַא ןיא בוט
 ןגעלפ רימ, ..החמיש יד ןעניײשַאב ןעמוקעג זיא ןוא טליפעג טינ ךיז ץרּפ
 טָאה רע ןעוו ,טייצ רענעי ןגעוו ֹווָאקרוט דנומגיז טלייצרעד -- דיירפ טימ
 ודנוא ייב זיא רעכלעוו ,ןצרּפ ןפיולנגעקטנַא -- לוש סיקסנירק ןיא טנרעלעג

 ןצילב יד ןעגנולשעג ןבָאה רימ .החמיש-לוש רעדעי וצ טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג
 ,(=+*+ ,"ןגיוא ענייז ןופ ןצילב יד ןיא ךיז טמערַאװעג ןוא ןעמזירָאפַא ענייז ןופ
 טנרעלעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןָאסלעדנעמ .ש טלייצרעד טָאה וצרעד סכעלנע סעּפע

 רעליש עּפורג ַא ,רימ ןענייז -- רע טלייצרעד -- 1912 ןיא,; :לוש רענעי ןיא

 טינ ןצרפ וצ ןעגנַאגעג לושיץרעמָאק יקסנירק .מ רעד ןופ סָאלק ןטעביז ןופ
 םעד תעב .םיא וצ ןדייר וצ ,ןעז וצ םיא ידכ רָאנ ,קרעוו ַא םיא ןענעייל בילוצ
 וצ טעװ רע ןוא טנװָא ןַא ןכַאמ וצ קנַאדעג ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא סעומש
 יד ןופ רעליש טרעדנוה רעכעה טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טנוװָא םוצ ,ןעמוק זדנוא
 ,טצנַאטעג טָאה רע ,זדנוא ןשיוװצ טגיניקעג טָאה ץרּפ .עשרַאװ ןיא סעיזַאנמיג
 "גַאג יד ןוא 'טסָאּפ רעשיזיוצנַארפ' ןיא ןעמעלַא טימ טליּפשעג ,רעדיל ןעגנוזעג
 1912 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא ,(+=***"ןעקנאדעג ןופ ןעלרעּפ שממ ןטָאשעג טייצ עצ

 -רַאֿפ וצ טײהנגעלעג ַא (נ .ש -- לָאמ ןטשרע םוצ) טָאהעג/ ןיגלָא ,מ טָאה

 ץרּפ ןיהוװ ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא סָאד ."העש עכעלטע ןצרּפ טימ ןעגנערב

 ןופ ןריזינָאריא טפָא ןעמ טגעלפ ןסעומש עכעלטּפַאשלעזעג-שירַארעטיל ןיא (*
 ,טלייצרעד ימלא .א יֹװ ןוא ,ןטפעשעג עשלהק עלַא ןיא ךיז ןשימ ןקידנעטש סעצרּפ
 ןצרּפ ףיוא רוטַאקירַאק א טכעלטנפערַאפ לָאמ ַא גנוטייצ עשידיי רעװעשרַאװ ַא טָאה
 וו ,עטערַאק ַא, טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה גנונעכייצ יד ,יטַאדָארב רעלָאמ םעד ןופ
 ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ) "דרעפ סָאד יא ,רישזַאסַאּפ רעד יא ,רעביײרטנָא רעד יא זיא ץרּפ
 .(137 ד

 .16 'ז ,טײצרָאי םװצ (**
 .238 'ז ,ןצרפ םורַא 5

 .167 'ז ,1951 ,סערייא-סָאנעוב ,ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ =
 .157 'ז ,ןפַָאש ןוא ןבעל ןייז ,ןָאסלעדנעמ .ש (**
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 ךָאנ ,ןיגלָא טָאה .קרעוו ענייז ןענעיילריפ ןוא טַארעּפער ַא ןטלַאה ןעמוקעג זיא
 רעקרָאי-ינ ןיא עיצנעדנָאּפסערָאק ַא טקישעגקעװַא ,ןצרּפ טימ שינעגעגַאב ןייז
 יד ןיא ךיז טפרַאװ סָאװ ,עטשרע סָאד; זַא ,ןבירשעג טָאה רע ּוװ ,סטרעוורַאפ
 ,טייקשירפ ןייז זיא ,רעטכיד ןטמירַאב םעד ףיוא קוק ַא טוט ריא ןעוו ,ןגיוא
 ,(*"טפַאשגנוי ןייז ,טייקכעליירפ ןייז

 ןוא .(**טסיצילבוּפ ַא יו ,טנייה ןיא טעברַאעגטימ ךָאנ רע טָאה 1912 ןיא

 -יסַאּפ רָאג טינ םיא רַאֿפ -- יד ןזָאלרַאפ רָאי ןקיבלעז םעד ןיא טָאה רע ןעוו

 ןעיײנַאב וצ ידכ רָאנ ןָאטעג סע רע טָאה ,גנוטייצ עשיטסילַאנָאיצַאסנעט -- עק

 טינ טקורדעג ןיוש גנַאל ךיז טָאה סָאװ ,ךניירפ ןיא טפַאשרעטעברַאטימ ןייז

 ףיוא קיסיילפ רע טעברַא טייצ רעכיילג וצ .עשרַאו ןיא רָאנ ,גרוברעטעּפ ןיא

 ףױא רע טערט טייצ וצ טייצ ןופ .תוליגמ ףניפ יד ןופ גנושידִיירַאפ רעד

 .טעטש ערעדנַא ןוא ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא רעזעלרָאפ ַא ןוא רָאטקעל ַא יו

 סעּפע רָאפ טמוק סע רָאנ ּוװ ןוא ,טבילַאב רעמ ץלַא ןרעוו ןעגנוזעלרָאפ ענייז

 ליוו -- המודכו עיצוטיטסניא רוטלוק ַא ןופ גנונעפע יד -- טייקכעלרעייפ ַא

 ישר רעדָא סעדער ענייז רָאנ טינ ןוא ,(+=*"רענדער-טסעפ/, ןרַאפ ןבָאה םיא ןעמ

 ךייש ויא סָאד רָאנ ביוא ,וט סעּפע ףרַאד ןעמ ןעוו .ןבָאה ןעמ ליוו ןטַארעפ

  וצ עגונב וליפא .גנוזייוונָא ןייז ץלַא ךָאנ ןעמ טכוז ,ןבעל-רוטלוק ןשידִיי םוצ

 רַאפ לַאירעטַאמ יו ,תובצמ עשידַיי ןריּפָאק ,רימ ןגָאז ,וצ עגונב --- ןטייקיניילק

 זיא סָאד ןוא .הצע .ןַא רענייז ןָא ןעגנַאגַאב טינ ךיז ןעמ זיא -- (****עטכישעג

 ןקיבלעז םעד ןיא .טיוט ןייז רַאפ רָאי ייווצ יו רעקיצניוװ --- 1912 ןיא ןעוועג

 יציפמ הרבח רעד ןופ דילגטימ-ןרע ןַא רַאפ סיוא םיא ןעמ טביילק 1913 רָאי

 עשימַארגָאנטע עשידִיי ַא ןעמ טעדנירג עשרַאװ ןיא ,(*****גרוברעטעּפ ןיא הלכשה

  "רושז רענליו םענופ עיצקַאדער יד .רעציזרָאפ ריא טרעוו רע ןוא ,טפַאשלעזעג

 רע ןוא -- תונורכיז ענייז ןביירש וצ רָאפ םיא טגיל טלעוװו עשידִַי יד לַאנ

 לייוו ,ןָא יז טמענ רע זַא ,ןייז הדומ טינ ךיז ליוו רע .גנודַאלנייא יד ןָא טמענ

 טנח ,"תונורכיז ןעמ טגנַאלרַאפ טײל ערעטלע ןופ רָאנ;) טלַא ןיוש זיא רע

 רע ,ןיינ .(טלעוװ רעשידִיי רעד ןופ רָאטקַאדער םוצ גנודנעוו ןייז ןיא ךיז רע

 טינ ךָאנ זיא רע ןַאמ -- רערעטלע ןייק טיג וליפא -- רעטלַא ןייק טינ זיא

 רָאנ זדנוא ליוװ רע .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןוטוצניירַא ןצנַאג ןיא ךיז טיירג

 ,"טינ רימ ןסַאּפ ןעלסילשכָאנ יד; ןפַאש ןייז וצ לסילש ַא ,רע טגָאז ,ןבעג

 רעייש םעיינ ַא רימ ךיא לעוװ ,טייצ ןּביילב טעוו, --- ןוא .שינָאריא רע טביירש

 .1912 לירּפַא ןט17 ,סטרעוורָאפ (*
 ףעצנַאג ריא ןוא גנוטכיר ריא סָאוו ,גנוטייצ רעד ןופ ןצענערגוצּפָא ךיז ידכ (**

 ןרעט:נוא ןבירשעג רע טָאה -- דמערפ ןעוועג םיא זיא רעטקַארַאפ רעשיטסילַאנרושזילעג

 ןיא ,ןענאקצאי ,טנייה ןופ רָאטקַאדעו םעד ."עלעקניוו ןיימ ןיא, :לּפעק םענײמעגלַא

 עשפיה טָאה רע ןוא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,?םזיטַארקַָאטסירַא , סעצרּפ

 םָאד ןוא ץרפ .ל .י ,ינודקומ .א 'ױד עז) טקורדעג טינ סעצרּפ ןעלקיטרַא עכעלטע

 .(21 *ז ,רעטַאעט עשידיי

 ,213 '1 ,1946 ,קרָאיהיג ,רעטעלביָאװיי רעמוניץרּפ (5א*
 | .טרָאד (55**

 ,348 'ז ,קרָאירינ ,סעדער ןוא ןוירב (*5*
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 ךָאנ טעװ סע ןוא ,ןסַאּפ טינ לסילש רעטלַא רעד טעװ ןוא -- ןליפנָא ןוא ןעיוב
 .. "ביל ךיא בָאה ןבעל סָאד ...םעייג ַא ןבעג ךיא לעװ ,טייצ ןביילב

 טלָאװעג טינ ךיז רע טָאה ןפַאש ןטימ ךיוא -- ןבעל ןטימ רָאנ טינ ןוא
 ןופ "רעייש, ןקיטרַאפ םוצ "לסילש ַא ןבעגק טימ טינ ךיז רע טנגונַאב .,ןדייש
 -לעז םעד ןיא ,רעייש םעיינ ַא ךיז טיוב רע --- רעטייוו טפַאש רע ,קרעוו ענייז
 טשידִי רענליוו ןיא תונורכיז ענייז טקורד ןוא טביירש רע ןעוו ,1913 רָאי ןקיב
 ןיא "םירישה רישא ןייז טפתקוצ רעקרָאיײוינ ןיא רע טכעלטנפערַאֿפ ,טלעוו
 ילוַצ ךיוא יװ ,"תלהקא ןופ ןטנעמגַארּפ -- ןבעל סָאד רעװעשרַאװ ןיא ,ןזרעפ
 רעד ןופ טנַאירַאװ ,ןטצעל ,םעיינ םעד ןוא ?ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ,; עייג
 .טייק רענעדלָאג

 זיא רעגייטש ןייז יװ ,דנַאלסיױא ןייק ךיז ןעורּפָא טיג רע טרָאפ 1914 ןיא
 -נָא :טכעלש רעייז ןעוועג זיא דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז שטָאכ ,רעמוז ןדעי ןעוועג
 קיצנַאװצ רעביא רוט-עיצקעל ַא ןופ גַאלשרָאפ םעד ןָא רע טמענ םעד טָאטש
 -רַאפ טינ רוט רעטנַאלּפעג רעד ןָאק גירק םענופ ךורבסיוא םעד תמחמ ,טעטש
 םעד ןיא .(יןעמענוצרעטנוא םיא ןעוועג טיירג זיא ץרּפ רעבָא ,ןרעוו טכעלקריוו
 ןופ טפַאשרעציֹורָאפ יד רעביא רע טמענ לסיב ַא רעירפ רעדָא רָאי ןקיבלעז
 -סיורא עכעלטנפע ענייז טימ ןוא ,ויטקַא ןעוועג רעִירפ ךיוא זיא רע ּוװ ,"ךימזה,
 -רוטלוק רעװעשרַאװ רערעלוּפָאּפ רעייז רעד טָא ןופ עניב רעד ףיוא ןעגנוטערט
 זיא טָאד ןוא ןבעל םָארטש םעיינ ַא ריא ןיא ןירַא רע טגנערב עיצַאזינַאגרָא
 עמיטניא טריזינַאגרָא רע .גונעג םינ ץלַא ךָאנ עיגרענע רעקידנזיורב ןייז רַאפ
 ,."רימזה, ןיא ןטנוװָא-רעביירש עכעלטנכָאװ

 ןושרג טלייצרעד --- "רימזה, ןופ ןטגנװָא ערעדנַא ןוא עקיזָאד יד ףיוא;
 טינ םענייק טָאה סע זַא שירפ ױזַא ,גנוי יוװַא ןעזעגסיוא רע טָאה -- ןיוועל
 םכילע םולש ךיוא ,(*="רעקיצכעז ַא ןיוש זיא רע זַא ,ןליפא ןלַאפנייא טנָאקעג
 .- תונורכיז לטיּפַאק ןייז ןופ סע טעז ןעמ .םיא ןופ קורדנייא ַאזַא טַאהעג טָאה
 סעצרּפ ךָאנ דלַאב ןבירשעג סע סָאה םכילע םולש ."ןצרּפ .ל .י טימ ךָאװ ַא;
 חסּפ ןעװעג זיא ,טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ןצרּפ טימ ךָאװ יד .הריטּפ
 יד ןיא ןעזעגסיא טָאה רע יװ טָא ןוא .חסּפ רעטצעל-רַאפ סעצרּפ -- ד"ערת
 רעלַאסָאלַאק ַא ,ץרַאה םערַאװ טיירב ַאק :טסירָאמוה ןסיורג רעזדנוא ןופ ןגיֹוא
 (ץרפ) רע סָאװ ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא סָאד טָא -- זיר ַא -- שטנעמ ַא ,ּפָאק
 ,עפיט ,םכח:דימלת ַא ןֹופ ןגױא טימ ,חקּפ ַא :רקיע רעד ןוא .טכַאמעג טָאה
 טלרעּפ סָאװ ,ליומ ַא ןוא קוק רעקידנצילב ,רעטיירב ַא ,ןגיוא שסיורג ,עקידנצילב
 ןוא ענייש עכלעזַא רעטרעוװ ןוא ,לָאװק ַא ןופ יװ ,ןצעז ,ןזיורב סָאװ ,ןעקנַאדעג
 וצ ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ,רעדנּוװ ַא ןעוועג רָאג זיא'ס זַא ,עטלגילפעג עכלעזַא
 -לרעּפ ,עקידכעלייק ,ענייפ ליפ ױזַא !ךַארּפש רעמערָא/ רענעפורעג ױזַא רעזדנוא
 םיא בָאה ךיא רָאנ ןרָאי טימ ךס ַא ןצרּפ טנעקעג בָאה ךיא ...רעטרעוו עקיד

 .3 יז ,1927 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרפ (*
 ,118 '/ ,תונורכיז לסיב ַא ,ץרפ (**
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 ,חסּפ ןרָאיַארַאפ יו ,דנצנעלג ןוא דנעילב ןוא שירפ ױזַא ןעזעג טינ לָאמ ןייק
 ,*"םענייאניא טכַארברַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,ךָאו רעד ןיא

 זיא שיגרענע ןוא וויטקַא טסייה סָאד ,"דנעילב ןוא שירפ; רעדנוזַאב רָאג
 םענופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב -- 1914 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא ןרָאװעג ץרּפ

 -ָארּפ רעד ןיא עטמַאַאב עריא ןוא גנוריגער עשירַאצ יד .גירק-טלעוו ןטשרע
 ףיוא םילובליב ןכַאמ ֹוצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ,ןלױּפ ןיא טּפיוהרעד ,ץניוו
 -ריוו עכעלדעש רעייז ןכַאװשוצּפָא יו ,ןעלטימ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,ןדִיי
 ןעגנוטַארַאב ענױזַא ןופ ענייא .ןצרּפ טימ ןטָארַאב לָאמ ןייא טינ ךיז ןבָאה ,גנוק
 עשירעטילימ יד ,(**טיוט ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא זיוה ןייז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 עשירעלטסניק-שירַארעטיל עשידִיי עלַא טלעטשעגּפָא 1914 ןיא ךָאנ טָאה טכַאמ

 טָא ןופ זיוה סָאד ןוא ,"רימזח; ןופ טעברַא יד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןטעטיױװיטקַא
 ןענייז עכלעוו ,ןדִיי רַאפ טלקמ םוקמ ַא ןרָאװעג זיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעד

 ןענייז סָאװ -- ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ קידתוירזכא
 ןייק ןעמוק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה םיטילּפ יד .טְנָארּפ םוצ טנעָאנ ןעוועג

 -רַאװ ןיא ןטקנוּפלמַאז ערעייז ןופ רענייא ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןכוז -- עשרַאװ
 -עגרעביא ןזעװעג זיא; רע ,הליחק רעשידִיי רעד ןופ ףיוה רעד ןעוועג זיא עש

 -ישכמ-זיה ,לבעמ ךעלקיטש ,טנַאװעגטעב טימ ןדָאלעגנָא ,סנגָאװ טימ טקַאּפ

 -עג טינ ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,סעצעבָאב עטלַא ןָא ןביוא ןופ --- רעדיילק ,םיר
 ףיוא ..דליב ךעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא סע ,סיפ ערעייז ףיוא רעמ ןטלַאה טנָאק

 רעמיצ-סטעברַא סעצרּפ .ל .י ןופ רעטצנעפ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ףיוה םעד
 טינ ןקוק ,זייוונהעש ןייטש רע טגעלפ ,רעטצנעפ םעד ייב ,ָאד .ענִימג רעד ןיא
 עגַאל יד .(+=-=.."רעטרענייטשרַאפ ַא יװ ןענַאטשעג ,טרָאװ ןייק קידנדיירסיוא
 -- ףןָאזעניד טלייצרעד -- סָאד; ןוא ,רעגרע ןרָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ זיא
 -עג קנַארק ךעלרעּפרעק ךיוא רָאנ ,טמיטשעג קירעיורט רָאנ טינ םיא טָאה
 -יא רעדָא סָאג רעד ףיוא ענעצס ַא רעביא ,םיא ייב טגעלפ געט עכנַאמ .טכַאמ

 ןייז רַאפ סָאװ רָאי סקעזיףניפ עטצעל יד ןיא ץרּפ זיא ןענאקשריה יבצ טול (*
 -עגסיוא עלַא טימ טלּפמעטשַאב סיפ יד ןזיב ּפָאק םענופ שממ ןוא טלַא ןעוועג , טיוט
 רעבָא ,(1927 רעבמעוװָאנ ,קרָאי-װינ ,דנַאברַאפ רעד) ?טיײקטלַא ןופ סנכייצ ענעכָארּפש
 טינ טײקטלַא רעד ךיז ןוא "גנוי ןייז טלָאװעג, טָאה ץרפ זַא ,טינ טנקייל רֹע ךיוא
 ןַא ןזיװעגסױרַא ָאד טָאה ץרּפ זַא ,הדומ ןַאקשריה זיא "רימזח, םוצ עגונב .ןבעגרעטנווא
 רָאּפ ַא טימ גָאט םעד ןיא ןזָאלײרפ ןצרּפ טגעלפ ענימג יד, :טעּפמיא ןכעלטנגוי טכע

 רעד ,טעבױַא טימ ןפרָאװרַאפ זיא רע ..טייצ רעכעלטנייועג רעד רַאפ רעירפ ןדנוטש
 -"ףימזה, יד :ּפָאק םעד רעכירַא תוגאד ,וצ טינ ךיז טסילש ריט יד ,טינ טור ןָאפעלעט
 יײז ןעמ זומ .ןּפמָאל ןיא טינ ןוא ךעלקנעב ןיא טינ ךייר גונעג טיג זיא טפַאשלעזעג
 סע זיא רעגרָאבסױא רעד ןוא .טכַאנ ַא ףיוא ןגרָאבסיױא זיאיסעדוו ,םיצפח יד טא ,ךאד
 טידערק עקיזָאד יד לָאז ןעמ זַא ,ןבעג גנוטכַא ןעמ ףרַאד ייברעד .אפוג ץרּפ ,רע דימה
 טינ ןלָאז יײז זַא ,קַאמשעג טימ ןלעטשרעדנַאנופ ,טיײיצ רעד וצ ןעגנערבניירַא תיב-ילכ
 -עשעצ טינ ןוא טרענימעג טינ ייז ןגָארטּפָא ךיוא ןוא טַאקָארּפ ףיוא ןזיוה יוװ ,ןעגנעה
 .החגשה רעכעלנעזרעּפ רעטקעריד סעצרּפ ןייז רעטנוא ןעמוק'רָאפ זומ ץלַא סָאד ןוא .טקיד
 עדמערפ ןייק טינ רע טיורטעג ןטנווַא-"רימזה, יד וצ תוכייש ַא רָאנ טָאה סָאװ ,םעלַא ןיא
 .(טרָאד) .,"טנעה עקיטייז ןייק ףיוא ןליפא ץרּפ טינ ךיז טזָאלרַאפ לָאמ ַא ןוא ןגיוא

 .214 'ז ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ טיול טריטיצ (*
 --ץרַאמ ,זירַאּפ ,סערגנָאק-רוטלוק 'דיי ןופ "תועידי-רוטלוק, ןיא ןַאמסָארג ,דַאלװ (65*

 ,4 'ז ,1950 לירּפָא
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 םוצ טיטעּפַא רעד ןרעוו ןלַאפרַאפ ןצנַאג ןיא ,גנוטייצ א ןיא העידי ַא רעב

 ,טָאטשטּפױה עשיליוּפ יד טכוזַאב טלָאמעד טָאה סָאװ ,יקט-נַא .ש ,(=..."ןסע

 -ַָאלטנא רעטנזיױט ןוא רעטרעדנוה ןעמוקנָא ןגעלפ גָאט ןדעי; זַא ,טלייצרעד

 ,עקירעגנוה ,עסעוורָאב ,עטעקַאנ ,סופוצ ןעמוק ןגעלפ ייז .,עטגָאיעגסױרַא ,ענעפ

 -- רעטייוו רע טביירש -- םורָא ןוא .עזָאלפליה ןוא ענעקָארשרעד ,ענעריורפרַאפ

 המחלימ עשיליױּפ יד ךיז טנערבעגרעדנַאנופ רעקרַאטש ץלַא ןוא טכָאקעג טָאה

 "שג טָאה גָאט רעדעי .תוריסמ ןוא םילובליב ,ןעגנוצעהפיוא יד ,ןדַיי ןגעקַא

 ףיוא ךָאנ טכירעג ךיז טָאה ןעמ ןֹוא -- תוריזג עינ ,ןקערש עיינ טכַארב

 ץעבערג ןייק ןוא טיונ רעד וצ רועיש ןייק ןעוועג טינ זיא סע .,(=י"רעגרע

 -- ףליה עלענש ןבעג טזומעג ייז טָאה ןעמ .עזָאלמייה יד ןופ טייקטנלע רעד וצ

 -פליה רעסיורג ןוא רערעוװש רעד טָא ןיא ...עשילַארָאמ ןוא ףליה עלעירעטַאמ

 רשקידנדיײל ןייז ןופ ןערב ןצנַאג םעד טימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז ץרּפ טָאה טעברַא

 ,המשנ רעקידנדיילטימ דימת ןוא

 ןייז ףיא ןיולב טינ ,טנוזעג ןייז ףיוא טקריוװעג טָאה סָאד טכעלש יװ

 "סָארג רימידַאלװ ןופ טלייצרעד ,דָאזיּפע ןַא ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,דנַאטשוצ-טימעג

 -ַָארטעּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא יװ ,עשרַאװ ןיא טלָאמעד ןעוועג זיא רע .ןַאמ

 רעד ןגעקטנַא ץאלּפ םוצ קידנעמוקסיורַא, :עיצַאזינַאגרָא-ףליה רעשידִיי רעדַארג

 יו ןעזרעד גנילצולּפ (ץרּפ ןוא ןַאמסָארג) רימ ןבָאה עיצנַאטס רעניװ-עשרַאוװ

 וצ גנירג ןעוועג זיא סע .עיצנאטס רעד ןופ ןטָאשעגסױרַא ךיז טָאה ןדִיי הנחמ ַא

 ךיא ביוא .ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ ןוא ןענייז ייז רע ,ןשטנעמ יד ןענעקרעד

 ,גנוי ןוא טלַא ,וָאדרַארישז ןופ ןדִיי יד ןעוועג סָאד ןענייז תועט ןייק טיִנ ךַאמ

 סָאד טקישעגסױרַא ןעמ טָאה סָאד .קעּפ ףוס ַא ןָא טימ רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןוא ןפָא טיירב ןעוועג ןענייז עיצנַאטס רעד ןופ ןריט יד .ןדַיי לטעטש עצנַאג

 ןטָאשעג טרָאד ןופ ךיז ןבָאה רעדיילק ענעסירעגּפָא ןוא סעטָאּפָאק ןיא ןשטנעמ

 בָאה ןוא יירשעגסיוא ןקרַאטש ַא טרעהרעד ךיא בָאה גנילצולּפ ...רועיש ַא ןָא

 -ייװ ןופ ןוא סופ ןטכער םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןצרּפ וצ טיירדעגסיוא ךיז

 -עטישרעד ןופ קָאש ןורענ ַא ןעוועג זיא סע .ןייג רעטייו טנָאקעג טינ גָאט

 רימ ןוא טונימ רַאּפ א קעװַא ןענייז סע .ןעלקסומ יד ןופ זילַארַאּפ ןימ ַא ,גנור

 רימ .ןָאטעג ייו קרַאטש םיא טָאה'ס .טקניהעג טָאה ץרּפ .ןייג ןעמונעג ןבָאה

 קידנעטש יו זיא סָאװ ,"ַאינָאלַאּפפ עפַאק עסיורג יד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענייז

 וו ,זױוה םוצ ןעמוקעגוצ ןעמ !זיא ױזַא ןשטנעמ טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג

 זייוכעלסיב ןיא ןוא טגיילעגוצ ךיז רע טָאה רעמיצ םעניא .טניווװעג טָאה ץרּפ

 .ךיז וצ ןעמוקעג טינ לָאמ ןייק רעמ רע זיא ןצנַאג ןיא רעבָא .ךיז וצ ןעמוקעג

 רע טָאה רעקנארק ַא ,רענעכַארבעצ ַא ,(+*"ןכָארבעצ םיא ןבָאה ןשינטעשעג יד

 רָאו טָאה רש סָאװ ,ןָאטעג םיטילּפ ענעפלַאהַאבמוא ןוא עכעלקילגמוא יד רַאפ

 -ספליה םעד ןרעסערגרַאפ וצ עײרעטָאל ַא טנדרַאעגנייא ןעמ טָאה .טנַאקעג

 ןטעליב ןפיױקרַאפ ןעגנַאגעג ןײילַא זיא ןוא טליופעג טינ ךיז ץרּפ טָאה ,דנָאפ

 .18 '/ ,1916 ,רַארגָארטעּפ ,טײצרַָאי ןטשרע םוצ (*

 ,168 '/ ,(תונורכיז) 10 דנאב ,ןטפירש עטלמַאזעג ,יקסינַא .ש (**

 ,251--250 יזֹז ,1945 לירּפַא ,טפנוקוצ (***
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 ןיא םיא ןבָאה סרערערַאפ סָאװ ,תונתמ ערעייט עלַא .(*עיײירעטָאל רעד ןופ

 -ספליה םעד טקנעשעגקעװַא טציא רע טָאה ,ןגָארטעגרעטנוא ןטייצ ענעדיישרַאפ

 רעד) ןעורמוא יד בילוצ ,דנַאלסױא ןיא ןעוועג זיא ץרּפ יורפ יד, ,(**"דנָאפ

 .ןבילבעג זיא ןוא םייהַא ןרעקמוא טנָאקעג טינ ךיז יז טָאה (נ .ש --- המחלימ

 -רַאפ ןרָאפּפָא ריא רַאפ טיירגעגוצ טַאהעג טָאה יז ,םלָאהקָאטש ןיא טייצ ַא ףיוא
 ןבעגעגקעװַא ץרּפ טָאה ץלַא טָאד .ךעלקעז עצנַאג --- ןסַאּפַאז-זייּפש ענעדייש

 ןעוו זַא ,טלייצרעד טָאה ץרּפ יורפ .ןסע וצ ךיז ןענוגרַאפ טינ טעמכ ןיילַא ןוא

 ,ןטנלע ןַא ,ןטרעטַאמעגסיוא ןַא ןצרּפ ןפָארטעג יז טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא יז

 ןוא ,לטיורב ץרַאװש ַא ןגעלעג זיא שיט ןפיוא .םינּפ טרעגַאמעגסיוא ןַא טימ

 ,שטנעמ רעד .(***"טיורב ןקורט ךעלצענעּפ עניד ךיז רַאפ ןטינשעג טָאה ץרּפ

 טימ זיא ,טנכערעגסיוא ןייז טניימ סָאד סָאװ ,טסּוװעג טינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ

 רעטלַא טגָאזעג רע טָאה -- גרַאק טינ ןייז טוװורּפ, :גרַאק ןרָאװעג לָאמ ַא

 ןיק -- עניימ רעגעלרַאפ יד ןופ .טפלעה ַא טלָאצ ענימג יד --- ןענזיצַאק

 רַאפ ןוא םיא רַאפ טלעג טקישעגוצ, טָאה יקסינַא סָאװ ,טוג ךָאנ ..."עקיּפָאק

 עטקירדעג יד טלָאװ ןיילַא םיא רעבָא ,(++**?ךיז ןעמ טקיטיינ רעמָאט ,ןענָאזעניד

 ענזיצַאק יװ ,זיא םיא ,טרעקרַאפ .טכַאמעגסיוא קרַאטש ױזַא טינ עגָאל עלעירעטַאמ

 סָאװ .(++++*ןשָארג ןטלייצעג ןטימ ןעמוקסיוא סָאד (ןעוועג) ןלעפעג., ,טלייצרעד

 ןיא עגַאל עשידִיי ענײמעגלַא יד ןעװעג זיא ,ןעוו טזָאלעג טינ טָאה םיא

 טרעטשעצ זיא ,ןעילב ןיא ןטלַאהעג טשרע טָאה זדנוא ייב סָאװ ,ץלַא;) ןלױּפ

 יו ױזַא -- םיא טָאה ץלַא יװ רעמ ןוא .(ןענזיצַאק טגָאזעג רע טָאה ,"ןרָאװעג

 יד ןופ לױוג רעד טרעטַאמעג -- שטשָאמַאז ןיא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא לָאמַא

 .רעדניק עטמותירַאפ ןוא עמערָא עניילק

 -לבערפ ַא ייז רַאפ ןדנירג וצ וויטַאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמונעג רע טָאה

 ןטס23 םעד) רע טנפע ערעדנַא ןוא ןענָאזעניד בקעי ןופ ףליה רעד טימ ;לוש

 עטשרע יד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד .ןטרָאגרעדניק ַא 7 עשנעג ףיוא (1915 ץרַאמ

 רעציזרַאפ רעד ןעוועג זיא ץרּפ .שידַיי ןעוועג זיא ךַארּפש יד ּוװ ,םייהרעדניק

 .עיצוטיטסניא רעיינ רעד רעביא החגשה יד טַאהעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק םענופ

 "ניײרַא ,ָאטָאמ ַא יװ ,רע טָאה גנוציז עטשרע רעד ןופ לָאקָאטָארּפ םעניא ןוא

 ךיז לקיװטנַא רָאנ ,טסיב וד יװ ױזַא ביילב :םענייק טינ טגָאז ןעמ, :ןבירשעג

 ,(955+ .,"טסיב וד סָאװ ,םעד ןופ

 ,רעדניק יד רַאפ טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג ץרּפ טָאה רעִירפ ךיוא

 -השעמ ןוא ךעלעדיל ייז רַאפ ןכירשעג טָאה רע .םייה ַא ןָא ןבילבעג ןענייז סָאװ

 טינ טָאה דניק סָאד סָאװ ,ןסָארדרַאפ לָאמ עלַא טָאה םיא ...ןזרעפ ןיא ךעל

 ןבירשעג רע סָאה --- ןייז דניק זומ דניק סָאד, .טנער ןייק זדנוא ייב טַאהעג

 .119 'ז ,ץרפ ,ןיועל ,ג (*

 .רעמוניץרפ ןיא טקורדעגרעביא) תונורכיז סגרעכדלָאג .א ךיוא 4119 זז ,טרָאד (**

 .34 'ז ,1 דנַאב ,םינשו םימי ,ףיירפ .י .מ ןוא (214 'ז ,6 ,רעטעלב-ָאװיי

 .40 'ז ןצרפ םורַא ,סקַאליץרּפ -ַאזָאר (5**

 ,131 'ז ,1915 ײמ--לירּפַא ,טלעװ עשידיי רעמוניץרּפ (555+*

 .132 יז ,טרָאד (פ***
 ףלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןזעוו'לוש ןשידיי םענופ טטכישעג יד ,ןאדזאק .ש .ח ( 5

 .22 '| ,194/ ,.ּפ .ד עקיסקעמ
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 סָאװ ,קלָאפ םעד וצ יו -- .ךעלחשעמ' גַאלרַאפ ןגעוו ץיטָאנ רעצרוק ַא ןיא
 ,1915 ראורבעפ ןטס23 םעד ,(*?טייל עטלַא יװ ,ןגיוצעגפיוא ןרעװ רעדניק ענייז
 ,ש .ח גָאנַאדעּפ םוצ לווירב ַא ןיא רע טָאה ,טיוט ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע
 ,טימ ךייא לייט ןוא טייהנגעלעג רעד טימ ךיז ץונַאב ךיא; :ןביִרשעג ןאדזאק
 .עלעשטנעמ םעניילק םעד רַאפ לכיב ַא ,ךוב-רעדניק ַא ףינוצ לעטש ךיא וַא
 ,**"ןעגנוליצרעד עניילק ןוא רעדיל ליפ ןיוש בָאה ךיא

 -טנפערַאפ ןענייז ייז ,טקורדעג ייז ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב טינ זיא םיא
 ,,טיוט ןייז ְךָאֹנ ןרָאי ןרָאװעג טכעל

 ענייז טימ םענייאניא ,ןבָאה ענעסקַאװרעד יד ןוא רעדניק יד ןופ ןדייל יד
 ןעוועג זיא סָאװ ,ץרַאה ןייז טכַאװשעגּפָא ,םירוסי עקיטסייג ןוא עשיזיפ ענעגייא
 ןיא ךרעב (עשרַאװ ןייק) ןעמוקעג ןיב ךיא זַאק ,ךַאװש גונעג ךיוא ױזַא ןיוש
 ןעזרעד ךיילג -- יקסינַא .ש טלייצרעד -- ךיא בָאה ,(1914) רעבמעווָאנ ןטימ
 עכעלטע ..ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא ןיא סע גנורעדנע עכעלקערש ַא רַאפ סָאװ
 -ץרַאה ןפָארטעג םיא טימ ןבָאה ,ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ןענייז רימ זַא ,לָאמ
 ּפָארַא קרַאטש זיא רע, .(**=.."ךיז ןרעקמוא ךיילג טזומעג טָאה רע ןוא ןלַאפנָא
 זױל םיא ןענייז רעדילק יד -- טלייצרעד יורפ ןייז טָאה --- בייל ןייז ןופ
 סכעלנע טעּפע ,(+*+*?רָאמוה ןכעליירפ ןייז ןריווװעגנָא ןצנַאג ןיא טָאה רע ,ןרָאװעג
 רעביירש ןלַארעביל ןשיסור םעד טימ םענייאניא .גרעבדלָאג םהרבא טביירש
 ןענעקײלּפַא ןגעוו ןייז בשיימ ךיז ןצרפ וצ ןעמוקעג רע זיא ןיקשורדנָאק .ס
 המחלימ רעד תעב ןגעלפ סרעריפ:-יײמרַא עשיסור סָאװ ,םילובליב עכעלרעפעג יד
 סעצרפ רַאפ געט עכעלטע ה"ד) הסּפ רַאפ ןעוועג זיא סָאד, דִי ףיוא ןכַאמ

 ,1912 ינוי ןט15 ,עשרַאֹוו ,טנייה (*

 -עג טָאה -- געט עכעלטע רַאפ טשרע, .250 'ז ,קרָאיײװג ,סעדער טא ווירב (6
 יד ןענעיײלרָאפ םיא טרעהעג ךיא בָאה -- גרעבמָאנ .ד .ה גָאלָארקענ ןייז ןיא ןבירש
 עטקַאטעג ,עניילק ,לרעּפ-טסנוק עתמא ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןשיווצ ,ךעלדיל עקיזָאד
 רעד שידגיק יװ ,טלקניפעג ייברעד ןבָאה ןגיוט עגייז קידעבעל יו -- ,קרעורעטסייה
 ,1946 ,סערייא-סָאנעוב ,ץרפ .ל י) "ףעוועג ייברעד ןיא ץרּפ רעטרָאיַאב ןוא רעסיורג
 וצ סערעטניא ןקרַאטש א ןזיוועגסױרַא רעירפ ךָאנ ,ןסייוו רימ יו ,טָאה ץרּפ (22 ד
 -רעדניק ןינע םעד וצ לעיצעּפס ןוא גנויצרעד-רעדניק רעשידיי רענרעדָאמ ןופ עגַארפ רעד
 ןרענָאיּפ יד טימ םעד ןגעוו ןטָארַאב לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה רע .שידיי ףיוא ףוטַארעטיל
 -שידיי רענַאקירעמַא רעד ןעֹוו ןוא .עשרַאװ ןיא לֹוש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ךיפ
 -לדַאר-לַאנַאלצַאנ, יד רַאפ ןבעגעגסיורַא 1912 ןיא טָאה דנַאברַאפ"רעסעברַא ףעלאנאיצַאנ
 רע זַא ,ןפרעד טרעטסײגַאב ױזַא ןעוועג רע זיא םיבוט תב הרש סעצרּפ ןלוש ?טלַאל
 ןַצ ךייא ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןופ גָאט ןטסגעש םעד, :ןבירשעג סרעבעגסױרַא יד וצ טָאד
 זיא הרושב ערעכעלקילג ןוא ערענעש ןייק .ןטסכעלקילג ןוא ןטסנעש םעד ,ןעקנַאדרעפ
 סע טָאה וטרב ןקיצרַאה רעייא ןיא ריא יוװ ,ןֹרָאװעג טגָאזעגנָא טיג לָאמ ןייק ךָאנ רימ
 טלעװ רעשידיי רעד ןופ ןָאק שטנעמ ַא סָאװ ,רעטסנעש רעד ךיוא זיא ןוירכ רעד .ןָאסעג
 ירעדניק ייז רַאפ טפיק .ןעמענ טינ רעלָאט ףניפ ןייק ךייא יינ לשוו ךיא .ןעמוקאב
 -עג ןרעוו 'ערעייא רעדניק יד ןוא ריא טלָאז ,רעדגיק עמערָא טקנעשעצ ןוא ךעלכיל
 טייצ ןופ רימ ריא טעװ ןוא ..רָאי םעיינ םוצ טסײרטעג ךימ טָאה ריא יװ ,טסיירס
 רַאבקנַאד ךייא ךיא לעװ ,טעברַא רעטסקיליײה רעייא ןופ גנַאג םעד ןגעוו ןּביירש טייצ וצ
 ווירב) "ווירב ןיימ רָאפ יז טזעל ,ךעלגעמ ביוא .רעדניק עלַא טסירג .רועיש ַא ןָא ןייז
 .(345 'ז ,1944 ,סעדער ןךיצ

 .169 'ז ,10 דנאכ ,ןטפירש עטלמַאזעג (***

 ,40 * ,ןצרפ םורַא ,סקַאליץרפ .ר (****
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 ןייז רעביא טעברַאעג ןוא שיטביירש ןייז ייב ןסעזעג זיא ץרּפ .(.נ .ש -- טוט

 ןענייז סעצנָאװ יד :ןעזעגסיוא טכעלש רעייז טָאה ץרּפ .תלהק ןופ גנוצעזרעביא

 יד ,רענייב יד ןופ ןעגנָאהעגּפָארַא םיא ןענייז ןקַאב יד ,ןעגנָאהעגּפָארַא דליוו

 ,טרינגיזער טקוקעגסיוא טָאה רע ,ןקָארשרעד יװ ןוא דימ ןעוועג ןענייז ןגיוא

 ץרּפ זַא ,גנוקרעמַאב ַא טכַאמעג ןיקשורדנָאק טָאה ןגיטש יד ןופ קידנעײגּפָארַא

 ,(=..."קנַארק זיא
 -רעטנוא טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,קנַארק קרַאטש ןיוש ןעוועג זיא רע ,ָאי

 זיא סָאװ ,ץלַא טימ ןריסערעטניא וצ טרעהעגפיוא טינ ךיז טָאה רע ,ןבעגעג

 ,טנייה רעד רָאנ טינ ןוא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -טנפערַאפ 1914 רעבמעצעד ףוס .ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה ןגרָאמ רעד ךיוא

 ןַא ןיקס"נַא ןוא ןענָאזעניד ,דניירפ עטנעָאנ ענייז טימ םענייאניא ,רע טכעל

 ,ץלַא ןביירשרַאפ ןוא ןענעכייצרַאפ ,ןעלמַאז וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו ףורפיוא

 ףורפױא םעד ןופ ליטס רעד .טייצ-המחלימ רעד ןיא ןדִיי טימ טריסַאּפ סָאװ

 ןענעייל ,"קלָאפ םעד ייווש ..ץרּפ ןעוועג זיא רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,תודע טגָאז

 ןביירש טנעה עדמערפ סָאװ ,קלָאפ םעד ייוו, ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ טרָאד רימ

 ףױא טינ ךיז טזָאלרַאפ !רעקירָאטסיה ערעייא ןײלַא טרעוו, ..."?!עטכישעג ןייז

 -- טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא --- גרָאז עסיורג עקיזָאד יד ,(***!טנעה עדמערפ

 ןגָארטעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאּפ ןייז ןופ עטכישעג רעד רַאפ ,ןגרָאמ םעד רַאפ

 ,רע זיא קיטסייג ךיא ,ךעלרעּפרעק רָאנ טינ סָאװ ,שטנעמ רעד ןצרַאה ןיא

 -עצ ַא; ןיוש ןעוועג ,זױה ןיא םיא ייב טניוװעג טָאה סָאװ ,ןיקס-נַא .ש טיול

 .(**+..."טייקרעכיז ןייז ןריולרַאפ טָאה רע; --- לייוו ,"רעטלסיירטעצ ַא ,רענעכָארב

 -- דנַאטשוצ-טימעג ןוא -טנוזעג ןייז ףיוא טקריװעג טכעלש טָאה אפוג סָאד

 ,רעגרע ןוא רעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא רע ןוא

 .214 'ז ,1946 ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ (*

 + .1914 רעכמעצצד ןט19 ,טניה (5

 .109 'ז ,10 רנַאב ,הטפירש עטלמַאזעג (5**
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 טיוט ןבאנ ןבעל שעצדּב
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 טיוט ןכָאב

 םזעור ריא ןוא הריטפ סעצרּפ (א

 (1915 לירּפַא ןט3) ה"ערת דעומה לוח גָאט ןטירד םעד ןסינ ט"י תבש
 ,וא טעב ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ,ירפ רעד ןיא רעגייז ַא סקעז םורַא ,ץרּפ טָאה
 טָאה ױזַא --- ןטעברַא שיט םוצ דלַאב ךיז טצעזעג ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו
 ךיז טָאה רע ..סקַאליץרּפ עזָאר הבורק רעייז טלייצרעד ענעלעה יורפ ןייז
 -פָאלש ןיא קירוצ ןירַא רע זיא ,טלייצרעד רעטייוו יז טָאה ,טליפעג טוג טינ
 טָאה'ס) ןָאקלַאב ןופ ריט יד טנפעעג רעמיצסע ןיא רע טָאה ךָאנרעד ...רעמיצ
 רעד ייב ןוא -- טעניבַאק ןיא ךיז וצ קירוצ קעװַא זיא ,(טפול טלעפעג םיא
 זיא סָאד) םורַא טונימ עכעלטע ןיא .(+.ןלַאפעגרעדינַא רעוש רע זיא ריס
 ..ןגָאלש וצ טרעהעגפיוא ץרַאה סייה ןייז טָאה (ירפ רעד ןיא 7.15 םורַא ןעוועג
 רע סָאװ ,ריּפַאּפ ךעלקיסַאּפ עלָאמש יד ןופ םענייא ףיוא ,שיטביירש ןייז ףיוא
 םייהנָא םעד ןבירשעגנָא ןענופעג ןעמ טָאה ,ןטּפירקסונַאמ ענייז רַאפ ןצונ טגעלפ
 ;רעטרעװ עטצעל ענייז --- דיל ַא ןופ

 ,בעליטש ,רעליטש

 ..רע ליוו ןעקנַאד

 זיא ,1915 לירּפַא ןט7 ןופ טנייה ןיא רימ ןענעייל ,גָאט ןצנַאג ַא תבשק
 ,רעמיצפָאלש ןייז ןופ טעב ןיא ןגעלעג םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ רעּפרעק רעד
 ןעמ ּוװ ,רעמיצ-טעברַא ןייז ןיא ןגָארטעגרעבירַא םיא ןעמ סטָאה טנווָא ןיא
 טכיל ייווצ .דרע רעד ףיוא טגײלעגקעװַא ןורא ןכעלטנייועג ַא ןיא םיא טָאה
 ןעוועג זיא טכיזעג סָאד .רעמיצ םעד ןטכױלַאב לקנוט ץנַאג ןבָאה סנּפָאקוצ
 ךַאװנרע ןַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא םענעברָאטשרַאפ םייב ..טקעדעגּפָא
 יד ןופ ףױלרַאפ ןיא העש יירד עדעי ןטיבעג ךיז ןבָאה שכלעוו ,ןטנעדוטס ןופ
 רעד ןיא ןגעלעג זיא םענעברָאטשרַאפ ןופ רעּפרעק רעד סָאװ ,תעל-תעמ ייווצ
 סע ןכלעוו ןיא ,רעמיצ-רעיורט סָאד ןעוועג זיא ןדיײשַאב ןוא ליטש ...גנוניווו
 טימ טקעדַאב ןורא רעד .ץרּפ .ל .י ןופ רעּפרעק רעטױט רעד טורעג טָאה
 -רעיורט ערעדנַא םוש ןייק .ןכייצ-רעיורט רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ,ןצרַאװש
 - ,היול רעד ןופ גָאט ןיא ,גָאטנָאמ ...ןרָאװעג טכַאמעג טינ ןענייז סעיצַארָאקעד

 עיזנעצער סנעזייר .ז ךיֹוא .41 '7 ,תונורכיז ,ןצרפ םורַא ,סקַאל-ץרּפ עזָאר (*
 ,2356 'ז ,1927 ,ענליוו ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרּפ ןיא תונורכיז עריא ןגעוו
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 -עגמורַא זיא ןורא רעד :טרעדנעעג לסיב ַא רעמיצ-רעיורט סָאד ךיז טָאה
 יד זיא ןָאזעניד בקעי ..ןעמולב ןוא רעמייב ,ןענָאזַאװ טימ ןרָאװעג טלעטש
 ,"רעּפרעק ןטיוט ןופ ןטָארטעגּפָא טינ טייצ עצנַאג

 םייח טיול ,ץילב ַא יו ,ףכית טָאה -- ,ןברָאטשעג זיא ץרּפ זַא ,העידי יד;
 רעביא ןגָארטעצ ךיז ,(1915 ,12 רעמונ ,ךָאוו רענליוו ןיא) גנולייצרעד סנידליג

 -ַאלַאב ןעוועג ןיוש גנוניווו ןייז זיא ירפ .רעד ןיא ףלע רעגייז ַא ןוא ,עשרַאוװ
 ןייז ייב קידנעייטש ..,ןטכיש ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ רעגילדנעצ ןופ טרעג
 עטניוטשרעד ןוא טכרָאפ רעקיליײה ַא רַאפ סָאװ טימ קידנקוקוצ ןוא טעב-ןטיוט
 ןיא ןיירַא ןעייג ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ,עדמערפ טוקלופ רעטרעדנוה ןקילב
 ןביילב ןוא ןרעטש ןטלַאק ןייז ןשוק ,ןרערט עסייה טימ ןענייוו ,רעמיצ ןייז

 ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא -- טמעלקרַאפ רעצ ןפיט ןיא ןוא טרעווילגרַאפ ןייטש
 .."ןעמעלַא זיא רע רעייט ןוא ביל יװ ןוא ,טייזעצ זיא ןעמָאז ןייז ףיט ןוא טייוו יו

 ךעלגעממוא ןעוועג ןיוש זיא ,ןידליג רעטייוו טלייצרעד ,גָאט ןטייווצ םעד;
 -ַאלַאב ןשטנעמ רעטנזיוט ןבָאה ןָא ןגרָאמירפ ןופ .רעמיצ ןיא ןעמוקוצניירַא
 ייוצ עלַא .עדייבעג רעקיקָאטשפניפ רעד ןופ ּפערט יד ןוא ףיוה םעד טרעג
 לָאמ ןטצעל ַא ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ 15 ערעדנַא ןזָאלנײרַא רימ ןגעלפ טונימ
 רָאנ .סױרַא ןוא םיא טימ ךיז טנגעזעצ קידנענייו ,ןצרּפ ףיוא ןָאטעג קוק ַא
 | .. ןײירַא טכַאנ רעפיט ןיא זיב ןגיוצעג ןוא ןגיוצעג טָאה םלוע רעד

 עקטַאמ ַא ןעמונעגּפָארַא טָאה ןייטשנצילג (ָאקירנע) ךַאנעה רָאטּפלוקס רעד
 ,(*"טעבנטיוט ןפיוא ץרּפ .ל .יא דליב ַא רַאפ עציקס ַא טכַאמעג ןוא רטפנ םענופ

 ,(לָאמקנעד ַא ןופ טקעיָארּפ ַא ןפַאשעג ןייטשנצילג טָאה רעטעּפש)

 ,ךָאו רענליוו ןיא טכירַאב סנידליג .ח ןיא רעטייוו רימ ןענעייל ,ךעלדנע;
 זַא ןטעבעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידִיי יד .היוול רעד ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא
 רעד ןיא ןעצ רָאנ .גָאטיײב ייוװצ ןופ רעירפ ןעמוק טינ לָאז םוקילבוּפ סָאד
 ןשטנעמ רעטנזיוט רעגילדנעצ ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג סָאג יד ןיוש זיא ירפ

 ןטצעל ַא ןוא ןירַא טייק רעד ןיא ךיז ןטכעלפוצניירַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ןופ טַײק ַא ןענַאטשעג זיא רעיט םייב רָאנ .ןצרּפ ףיוא ןוט וצ קוק ַא לָאמ

 יז טָאה סעיצַאגעלעד ןוא ןטַארעטיל ,דניירפ רעסיוא ןוא טנגוי רעקידנרידוטש

 יד ןטכעלפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעגייז םעד סנייא .טזָאלעגנײרַא טינ םענייק

 -עגנײרַא ךיז ןיא ןוא ןגיוצעג טייק-ןשטנעמ יד ךיז טָאה גנַאל ןטסרעװ ,טייק

 ,טילעגנוי עשידיסח ,ןטנעגילעטניא רעטרעדנוה ,רענלעז רעגילדנעצ ןטכָאלפ

 ַא טײק רעד רעטניה ןוא ,רעטעברַא רעטנזיוט ןוא רעליש עגנוי ,םינקז עיורג

 ךָאנ .טרירעג ךיז טָאה טייק יד .(=*.,ףוס ַא ןָא ןוא גערב ַא ןָא ןשטנעמ טימ םי

 ,טסעוּפעגוצ ןטייוצ םוצ סנייא ,קִיור ,ליטש .םָארטש-ןשטנעמ רעצנַאג רעד ריא

 ןבָאה ןורא םעד .."טרעמעג ןוא ךיז טרעמעג ץלַא ןוא ןעמוװשעג ןעמ זיא

 ,(+=*רעטעברַא ןגָארטעג ,דיירפ .י .מ טיול

 טָא וליפא ןדִיי ןענוגרַאֿפ טינ יו ױזַא ןבָאה לארשי יאנוש עשיליוּפ יד

 .1915 לירּפַא ןט7 ,טנייה (*

 .36 'ז ,2 רנַאב ,םינׂשו םימי (**

 ירעד זייװרעטרע סרעטײלגַאב םלֹוע רעד טָאה ,טנייה ןיא טכירַאב ַא טול (א**

 ןשטנעמ טנזיוט 150 זיב טכיירג
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 טלײצרעד -- ןקע עלַא ןופ; -- ןוא עיצַאטסעפינַאמ-סקלָאפ עקירעיורט יד
 ,סעקשזָארד ,ןעיאומַארט טקישעגנגעקטנַא זדנוא ןעמ טָאה -- רעטייוו ןידליג
 ןטראוװצּפָא ןטעבעג ייז ןבָאה רימ ןעוו ןוא ,ןליבָאמָאטױא ןוא ןטסידעּפָאלעװ
 ' טימ ,השקשינ) 'יעינמ םעסילייב םינדעי ,ץינ ,ץיני :טרעפטנעעג זדנוא ןעמ טָאה
 .."(רעקינייװ סילייב ןייא

 ךיז ןבָאה ָאד ןוא .ןסַאג עשידִיי יד וצ ןעגנאגעגוצ רימ ןענייז ,ךעלדנע;
 .רעד ןוא ןיירַא םי ןצרַאװש םעניא טסערּפעגנײרַא רעטנזיוט רעגילדנעצ עיינ
 -ירד ַא ןֹוא יײצילַאּפ ןענַאטשעג זיא רעיוט םייב .תורבקה תיב ןזיב ןעמוווש
 -יורט טימ ןבילבעג זיא םייןשטנעמ רעצנַאג רעד .טיילעגנוי ןופ טייק עקיכַאפ

 ןוא דניירפ יד רעטיוא .רעיוט ןבענ ןטייז עדייב ןופ ןקילב עטקנעברַאפ קירע
 ןבָאה תורבקה תיב ןפיוא ןוא ,ןזָאלעגנײרַא טינ םענייק ןעמ טָאה ןטַארעטיל
 .."ןפָארטעג ןשטנעמ רעטנזיוט רימ

 "תומימת יד טָא ןיא ךיז טליפ ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,גנומיטש יד
 הטימ יד ןגָארטעג ןבָאה רימ ןעוו, :גנוביײרשַאב סנידליג םייח ןופ תורוש עקיד
 -עגּפָארא ןקלָאװ רעצרַאװש ַא תורבקה תיב ןפיוא סקניל ךיז טָאה ,רבק םוצ
 -ַאּפ קיטכיל לָאמש ַא ..טנָאזירָאה ןופ םיוצ ןבעל ןעגנעה ןבילבעג ןוא טזָאל
 רָאנ ..טיולבעג ךייו ךיז טָאה ,למיה םעניא גנַאגנײרַא רעקיטכיל ַא יו ,לקיס
 ןרעטניה ןופ ןעמּוװשעגסױרַא ןוז יד זיא ,רבק םוצ ןעגנַאגרעד זיא ןעמ זַא
 א ןוא ןרעטש םענעשַאלרַאפ םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא לָאמ ןטצעל ַא ,ןקלָאװ
 .."תורבקה תיב ןצנאג ןרעביא ןסָאגעצ טייקיטכיל ענעדלַאג עלעה

 רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא טלייצרעד (ץ"כ .ּפ) טנעדנַאּפסערָאק רעטייווצ ַא

 ןרָאװעג טסּוװַאב זיא סע ןעוו ,עשרַאו ןיא ןָאטעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ךָאוו יד

 טָאה -- רע טביירש -- סעיצקַאדער עשידִיי יד ןיאק :רעמ ָאטינ זיא ץרּפ זַא

 ןרעפטנעוצּפָא ןענַאפעלעט יד ייב ןשטנעמ ַארטסקע ןלעטשקעװַא טזומעג ןעמ

 -גוורַאפ רעדָא םענעכַָארבעצ א ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעמיטש עקידרעטיצ רעטנזיוט

 -נַאּפסערַאק רעד ןופ ,."טיוט סעצרּפ ןגעוו ןעירשעגסױרַא ןָאט-עגַארּפ ןטרעד

 רעצנַאג רעד ץוח ַא? :היול רעד ןגעוו םיטרּפ ךָאנ ךיז רימ ןסיוורעד עיצנעד

 -ףלע יד ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ,טנגוי רעקידנרידוטש רעשידִיי רעװעשרַאוװ

 ןוא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעצנַאג רעד ,ןסרוק עטסכעה יד זיב עטסרַאטנעמ

 הרהח רעשידִיי ןייא ןופ ןטַאגעלעד ןייק טלעפעג טינ היוול רעד וצ ןבָאה ,עסַאמ

 :ףלַאה וליפא ןֹוא עטסיירפ יד זיה עטסשידיסח יד ןופ -- עיצוטיטסניא ןוא

 ,ךיוא יו -- עטמַאאב עריא ןוא ענימג רעשידִיי רעד רעסיוא ,שטרילימיסַא

 -שייב םוצ ,ױזַא ,(*="רדח ןשירָאטַאלימיסַא ןופ ןדיי ערעדנַא ,ןבעגוצ ןעמ ףרַאד

 ןופ סרעריפ יד היוול-סקלָאפ רעד וצ עיצַאגעלעד ןייק טקישעג טינ ןבָאה ,ליּפ

 סָאװ ,קלָאפ םענופ ןסָאלשעגסיױא ךיז ייז ןבָאה טימרעד .."תעד; הרבח רעד

 .גָאט רעקרָאירינ ןיא ,גרעבדלַאג .א ןוא 123 '/ ,ץרפ ,ןיורעל ןושרג ךיוא עז (*
 .214 '/ ,1946 טסברַאה ,רעטעלב-ָאװיי רעמוניץרפ ךיא טקורדעגרעביא ,1925 לירּפַא ןט5
 תורבקה תיב ןופ רעױט ןֹרַאפ ןבָאהג (1915 לירּפא ןט7) טניײה ןיא טכירַאב א טול
 סעזערּפ ןטימ גנוטלאװרַאפ-עגימג רעד ןופ רעדילגטימ היוהל רעד ףיוא טרַאװעגּפָא
 רעד ןיא ענימג יד לעיציפָא טָאה ,סיוא טזירו סע יו ,רעּבא ,שארב ןאסגרעב 'ח
 ?טקילײטַאב טיג ךיז היוול

517 



  צלַא ןופ סרעייטשרָאפ ור רעקיבייא ןייז וצ ןצרּפ ןטיילגַאב וצ טקישעג טָאה

 רעגילדנעצ, ..סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערעקיטכיוו עלַא ןופ ,ןטכיש

 סע ,ןדלַאמעג ךיז ןבָאה ,טנייה ןופ טכירַאב םעניא רימ ןענעייל ,סעיצַאטוּפעד

 טפַאשלעזעג רעשידַיי רעדַארגָארטעּפ רעד :ןופ סעיצַאטוּפעד ןעמוקעג ןענייז

 ,'רימזה' רעשזדָאל ןוּפ ,טייהטנוזעג-סקלָאפ ןופ טפַאשלעזעג ,קיזומ-סקלָאפ ןופ

 ,עקירעדינ יד ןיא טנגוי רעקידנרידוטש רעשידִיי רעד ןופ ,'רימזח' רעװעשרַאװ

 -מרַאב יד ,םוירָאטַאװרעסנָאק ןופ רעליש עשידִיי יד ןופ ,ןלושכיוה ןוא עלעטימ

 -וױד ,ןײארַאפ-םוטנָאק ,ןטערַאזַאל סקישטיײװָאלָאס ןופ סרעטסעוװש עקיצרעה

 ,ןייאראפ-ןטסירוטקאפונַאמ ,ןייארַאפרערעל ,'רימזח' רעשזמָאל ,ןייארַאפ-רעק

 ,ןיארַאפ-ןרָאשזַאיַאװימָאק ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עּפורג ַא ,בולק רעקרעװטנַאה

 רעד ןופ עטלעטשעגנָא ענימג ןופ עיצַארָאּפרָאק ַא ,ןטסינויצ ,'רבע תפש יבבוח'

 ,רעציזרָאפ ןעװעג זיא רענעברָאטשרַאפ רעד ּוװ ,(/ ַאשנעג) םייה-רעדניק

 תודלוי תרזע ,םיחא תדוגא ,הריאמו הקסה ,יוחמת יקיזחמ ,תמא לש דסח ,רזעיחא

 תניל ,הנושארה קדצה תניל ,הלכ תסנכה ,םידלי ךוניח ,םילוח יכמות ,תוינע

 ,קריצַאב 12--7 קדצה תניל ,םיינע יכמות ,םיחא תרזע ,םחל תיב ,הינשה קדצה

 -ינָאב ,7 װוָאנַארומ ,23 ,22 יקװעלַאנ ,65 עיפילָאװַאנ ףיוא ןכיק-רעדניק יד ןופ

 ,12 ַאגולד ,4 רענַאקסיצנַארפ ףיוא עזָאלמייה רַאפ ןרעטנעצ יד ןופ ,6 ןטַארפ

 יד ןופ ןדִיי יד ןופ סעיצַאטוּפעד ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע ,14 ַאקסרַאיניװָאנ

 -סַארּפ ,עילָאװ ,ווָאקשורּפ ,קסיזדָארג ,ווָאנַאשטשמ ,וװָאדרַארישז ,טיקסיוו :טעטש

 אזאנרעיק ןוא שטיוָאל ,ַאװַאליא ,ענשטעסַאיּפ ,קסלעשַאנ ,וָאשטַאכָאס ,שיִנ

 ...סעיצַארָאּפרָאק ןוא סעּפורג ענעדיישרַאפ ןופ סעיצַאטוּפעד ליפ ךָאנ ןוא

 םלוע תיב ןֹויב 89 ַאקסמילַאסוױעי ןופ ,געװ ןצנַאג םעד זיא ןורא רעד;

 ..טנעה יד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעג

 סָאװ ,היוול עסיורג ַאזַא ןעזעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ ,ךיז טכַאד ,טָאה עשרַאוו;

 .ןעייר עטכידעג ןיא העש ןבלַאהטרעדנָא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןייק ןעמ טָאה (חסּפ לש יעיבש) בוט-םוי ןעוועג זיא סע סָאװ ,םעד בילוצ

 טינ ןעמ טָאה שטנוװ סרטפנ ןטימ םכסהב ןוא ,טכַאמעג טינ רבק םייב םידּפסה

 -- גרעבמָאנ .ד .ה טביירש -- טַאהעג ןבָאה רימ, ,ןענַארק-ןעמולב ןייק טגיילעג

 רעצ םעד ןקירדוצסיוא טנפעעג טינ ךיז טָאה ליומ ןייק לייוו ,רעיורט ןעמוטש ַא

 ןעוועג טינ ןענייז ץנערק ןייק ןוא ,םלוע ןקיּפעק'טנזױט טרעדנוה םעד ןופ

 ,(*"םוטש ןעוועג ןענייז רימ -- טדערעג טינ טָאה ךַאז ןייק ןוא

 יד טּפַאכרַאפ יז טָאה ןרָאי ענעי ןיא סָאװ ,ןדִיי וצ האניש רעד תמחמ

 עסערפ עשיליױּפ יד טָאה ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ ןטכיש עטסטיירב

 עשידִיי יד וליפא .טיוט סעצרּפ טנָאמרעד טינ טרָאװ ןקיצנייא ןייא ןייק טימ

 קינָארכ רעד ןיא תורוש ףניפ זיולב טימ טנגונַאב ךיז טָאה ַאטעזַאג ַאווָאנ

 ןוא עשידיי-שיסור ,עשיערבעה ,עשידִיי יד רעבָא ,(1915 לירּפַא ןט7 ,טנייה)

 ןעגנודלעמ- רעיורט טימ לופ ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא עסערּפ עשידיי-שילגנע

 ,(*י*רעלעטשטפירש ןשידִיי ןטמיראב ןפיוא םידּפסה ןוא

 ,23 '} ,1946 ,סערייא-סָאנעוכ ,ץרפ .ל .י ,גרעבמָאנ .ד .ה (*

 ןעגנוסייצ עשיריי ןוא עשיערבעה ןופ ןרעמֹונ טיהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ ליה (*

 ךֹופ ןעגנודלעמירעירט ןטרָאד ךיז ןעניפעג -- טױט סעצרּפ ךָאנ סָאװ ,געט יד ןופ
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 "עג טָאה ,טסייג ןופ טייקלעה רערַאברעדנּוװ ַא ןיא ןברָאטשעג זיא ץרּפ;
 -עג ביל ױזַא טָאה רע ןעוו ,ןדנוטש-ןגרָאמירפ יד ןיא ,גרעבמָאנ .ד .ה ןבירש
 טוט ןייז ..טעברַא עשירעּפַאש ןייז ןוא שיט-סטעברַא ןעמעװקַאב ןייז טַאה
 קילַאיב .נ .ח .(*ןפַאש ןוא ןבעל ןייז יװ ױזַא ,לופ-ץנַאלג ןוא ןייש ןעוועג זיא
 -עג רימ ףיוא טָאה טיוט סעצרּפ, :ןבירשעג (ןענָאזעניד וצ ווירב ַא ןיא) טָאה
 ןעועג ךיוא ךָאד ןיא ןפַאש ןייז .הרעסב הלע' ןימ ַא יװ קורדנייא ןַא טכַאמ
 -ידרעייפ ןייז ןיא ןגיולפעגכרוד רע זיא שימרוטש .'שא יסוסו שא בכרב' :ױזַא
 םולש ,(**"םיא ךָאנ ןוא -- סיורָאפ םיא ןּפָאלעג ןענייז ןצילב ןוא הבכרמ רעק
 ןיא קרַאטש יז, :עשעּפעד עזָאלטַארד ַא טקישעגוצ קרָאי-וינ ןופ טָאה ׁשַא
 ןענייווַאב רימ , :יקסניּפ דוד {?ץלַא ןגָארטרעביא ןענָאק רימ ,רעיורט ןליטש
 טָאה רע שטָאכ ,שודק רעד ,ןילטייצ ללה .(*+*.."טסולרַאפ ןסיורג םעד ףיט
 -ףיט טָאה ,ןעגנוריפ ןוא ןעגנוניימ סעצרפ טימ טמיטשעגנייא ןעוו ןטלעז
 היול רעד ךָאנ געט עכעלטע .טיוט ןקידגנילצולּפ ןייז טרעיױדַאב קיטכירפיוא
 ןרעטיב טימ ןבירשעג ןרָאטַאלימיסַא רעװעשרַאװ יד ןגעוו ןילטייצ ללה טָאה
 עפיט ,גנומענַאב עלערוטלוק עכיוה רעייז ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייזק זַא ,םזַאקרַאס
 געט עטצעל יד םענעבױהרעד ןוא םענייש םוצ גנוטכַא ןוא שינעדנעטשרַאפ
 רעלטסניק ןסיורג םענופ טיוט ןפיוא טרעיורט טלעװ עשידִיי עצנַאג יד ןעוו
 תורבח עשידִיי עלַא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,ץרּפ .ל .י -- ןבעל ןופ ןוא טרָאװ ןופ
 םענופ טױט ןפיוא רעיורט רעייז ןקירדוצסיוא סעיצַאגעלעד טקישעג ןבָאה
 -ַאלימיסַא ןופ טריפעגנָא טרעװ סָאװ ,'תעד' הרבח יד טָאה ,רעלטסניק ןסיורג
 סָאװ ,םעד ןגעו טרָאװ ַא טימ ךיז ןפורּפָא וצ קיטיינ רַאפ ןענופעג טינ ,ןרָאט
 םעד ןיא ,?ןליוּפ ןיא ןדלי ןשיװצ תעד ןטײרּפשרַאפ וצ ןָאטעג ליפ ױזַא טָאה
 -ימג רעװעשרַאװ רעד ןגעוו ןבירשעג ןילטייצ ללה טָאה ןָאט ןרעטיב ןקיבלעז
 טינ לעיציפַא ןוא ןטימעסיטנַא עשיליוּפ יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה סָאװ ,ענ
 ,(++++רעלעטשטפירש ןשידִיי ןסיורג םעד ןופ היוול רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא

 סָאװ ,םעד טניײװַאב לקיטרַאטיײל ַא ןיא ָאלָאקָאס םוחנ טָאה הריפצה ןיא
 רעודנוא ןופ רעביירש ןשידִיי ןטסערג םעד רַאפ ןטלַאהעג םיא ןכָאה ךס ַא;
 ,(454:47 )ללא

 ץנַאג רעיײז טעמכ סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןופ סרעייטשרָאפ ענױזַא וליפא
 -רעד טוט ןייז ךָאנ ןבָאה ןצרּפ טימ הוושב הווש טינ ןעוועג ייז ןענייז ןבעל

 תפש יבבוח , ,הריפצה ןופ עיצקַאדער רעד ,דַארגָארטעּפ ןיא הלכשה יציפמ הרבח
 ,/ ַאשנעג ףיוא ?"םייה-רעדניק, ,"רימזה, םייב םיטילפ רַאֿפ םייה יד ,"רימזח, ,"רבע
 יד ןֹופ סגירערעהוצ עשידיי ,עטלעטשעגנָא ןופ ןייארַאֿפ רעד ,םירבעה םירומה תרבח
 "רסטס עשירארעטילישידי ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאוו םייפ ןסרוקיןעיורפ ערעכעה
 רעשידיי ,טפַאשלעזעגירערעל עשידיי ,םוקינכעטילָאּפ רעװעשרַאוו ןופ ןייארַאפ-ןטנעד
 ןמזה ,?סערגַארּפ גאלרַאפ  ,?לַארטנעצ , טפַאשלעזעג-סגאלראפ ,בולק-רעקרעװטנַאװ
 רענעי ןופ סרעריפ ןוא סרעביירש עשידיי עקיטכיוו עלַא טעמכ ןוא גאלרַאפ סניקצעלק
 ,טייצ

 .22 'ז ,1946 .ץרפ .7 .י ,גרעבמָאנ .ד .ה (*

 .17 'מֹונ ,1921 ,רעטעלב עשירַארעטיל (**

 .1915 לירּפַא ןט7 ,טניײה (***

 .1915 לירּפַא ןט9 ,טנעמָאמ (****

 ,ה"ערתה ןסינ 'כ ,הריפצה (*****
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 ןביל רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ ייג ךיא, ..רענגעק רעייז ןופ טייקסיורג יד טליפ

 ןבירשעג (1915 ,70 'מונ) ןבעל רעזנוא רעסעדָא ןיא טָאה ,ןַאמשירפ דוד טסַאג

 טייג סע, .."ןצרּפ ןגעוו ןדייר וצ ףיוא טינ ןרעה רימ ןוא --- רָאטקעּפס יכדרמ

 סָאװ טנייש ןוז גנילירפ יד ,רעטייו רע טלייצרעד ,גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא קעװַא

 זַא ןביילג טינ ץלַא ךיז טליו סע ןוא ,רעביל ןוא רעמערַאװ ,רעלעה לָאמ ַא !

 ןענַאטשַאב טסבלעז זיא סָאװ ,ץרּפ זיא ,ףיוא טבעל ץלַא ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןביירש טינ ריא טלָאז סָאװרַאפ, ..."ןברָאטשעג -- גנובעלפיוא ןוא גנילירפ ןופ

 ,טכַארטעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןַאמשירפ רימ ייב טגערט --- ?ןצרּפ ןגעוו תונורכיז

 ךָאד ןעמ ןָאק רעכיב עצנַאג ...ןצרּפ ןגעוו תונורכיז ךיג יױזַא סע ןעמ טביירש יוװ

 .."טלעוװ קיטש ַא ,ןבעל ץנַאג ַא ךָאד זיא ץרּפ יו טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא ,ןביירש

 טרעדנעעג טינ טָאה טיוט ןייז סָאװ ,סעצרּפ רענגעק רעטלַא רעקיצנייא רעד

 -לַאהעגסיױוא ןוא רעגנערטש דימת ױזַא רעד ןעוועג זיא ,םיא וצ גנוִיצַאב ןייז

 ,"ץרּפ ןברָאטשעג; :ןבירשרַאפ רע טָאה ךובגָאט ןייז ןיא .ווָאנבוד .ש -- רענעט

 ןוא טנוװָאהרכוה םעד ןיא ןעמענלײטנָא ןטעבעג םיא טָאה ןעמ זַא .רָאג סָאד

 טינ קשח ןייק רע טָאה ,ןפַאש סעצרּפ ןיא תודיסח ןגעוו טַארעּפער ַא ןענעייל

 ןַא ןעועג זיא רע רעבָא ,("ןָאטעג טינ סע טָאה ןוא -- ןוט וצ סע טַאהעג

 ייב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טיט סעצרּפ ךָאנ ךיוא סָאװ .,ןַאמשירּפ .םַאנסיוא

 ,"רעלטסניק ַא ןייז וצ דלודעג גונעג טַאהעג טינ, טָאה ץרּפ זַא ,עקינייז סָאד

 ןוגינ ַא ןופ לוגליג רעד יװ ,סעצרּפ ןכַאז ענױזַא ןצַאש וצ יו ,סייו רע שטָאכ

 -ענ םעד ןופ סָאד ןעעז רימ יו ,גרעב יױוצ ןשיווצ ןוא רעכעה ךָאנ טינ בא

 -- (1917 ,סעדָא) תסנכ ךובלמַאז סקילַאיב רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,גָאלָארק

 :טייקכעלנעזרעפ ענעטלעז ַא ןעוועג זיא ץרּפ זַא ,ןעוועג הדומ טָאה ןַאמשירפ

 טינ טָאה ןוא -- ןבירשעג רע טָאה -- רוטַארעטיל ןייז רָאנ ןעק סָאװ רעד

 . אםיא ןופ לייט םעניילק ַא רָאנ ןעק ,ךעלנעזרעּפ םיא טנעקעג
 ,דנַאלסור ,ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעגילדנעצ ןוא רעגילדנעצ ןיא

 םידּפסה טכַאמעג ןעמ טָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ,ןסײרּפ ,עטיל

 -עד ןייק טינ ביוא ,היוול רעד וצ עשרַאװ ןייק טקישעג ןוא רטפנ ןסיורג ןפיוא

 ,ןשעּפעד-ליפעגטימ זיא ,סעיצַאגעל
 עכעלטפַאשלעזעג עלַא טעמכ ןשעּפעד ענױזַא טקישעגוצ ןבָאה ענליוו ןופ

 רעד ןוא "הלודג הקדצ; ןופ ןניוהעגנָא --- סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא
 םעד ,גַאלרַאפ סניקצעלק .ב טימ טקידנעעג ןוא "שדוקה תרהט; לושרָאק

 ןמזה גנוטייצ רעד ןוא טלעוו עשידִיי לַאנרושז

 -נַא ןוא רעװַאנױװ .מ טקירדעגסיוא דיילטימ רעייז ןבָאה דַארגָארטעּפ ןופ

 עשידִַיי יד ,דָאכסָאו יווָאנ ןופ עיצקַאדער יד ,ןטַאטוּפעד-עמוד עשידִיי ערעד

 ,גגוקינייארַאפ עשיטנעדוטס-שידִיי יד ,טפַאשלעזעג עכעלטפַאשנסיװ-שירַארעטיל

 טָאה עווקסָאמ ןופ .סעיצַאזינַאגרָא עשידַיי ערעדנַא ןוא הלכשה יציפמ הרבח

 יד; :טרישעּפעד הליהק רעװקסָאמ רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא עזַאמ רעניבַאר

 ;ןבעל ןקידעכָאװ ןטסָארּפ םוצ לקע טקעוװעג טָאה רעכלעוו ,טעָאּפ ןופ גנוקנעדנַא

 ןרעטיב םעד לזנעּפ ןכעלברעטשמוא ןייז טימ ןלָאמעג טפַאהבעל ױזַא טָאה סָאװ

 ,ןקַאבָאר .א וצ ווירב סווָאנבוד ךיױא עז .17/6 '/ ,2 דנַאב ,ינזישז ַאגינק (*

 .8 רעמונ ,1951 ,אקווד ןיא טכעלטנפעראפ ןוא 1025 ןיא ןבירשעג
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 -יטסייג עטלקיװרַאפ יד טריזילַאגַא ףיט טָאה סָאװ ;יורפ רעשידִיי רעד ןופ לרוג

 -סקלָאפ ןופ שינעפיט רעד ןופ טָאה סָאװ ;קלָאפ ןקיביײא םענופ ןעגנובעלרעביא עק

 סע וַא ,ןפלָאהעגטימ טָאה סָאװ ;ןביולג ןטסעפ ליפ ױזַא ןגָארטעגסױרַא טסייג

 טכַארבעג טָאה סָאװ :קַאמשעג רעשירַארעטיל ןוא ליטס רעד ןעלקיװטנַא ךיז לָאז

 גנוקנעדנָא יד טָא --- ןעמרָאפ עשירעלטסניק ןעמעננָא לָאז גנופַאש יד זַא ,וצרעד

 -סדיילטימ רעד רעטנוא "!קיביײא ףיוא טשטנעבעג ןייז לָאז טצָאּפ ןקיזָאד םעד ןוט

 עצנַאג סָאד טימ טליפ קילנמוא ךעלדנעמוא רעייא,) סעדָא ןופ עמַארגטלשט

 עלעדנעמ) שטיװָאמַארבַא :ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןענייז (?קלָאמ

 -גירג םייח ,ןָאסקילג 'רד ,ימע-ןב ,קילַאיב .ג ,ח ,ןײטשנרַא קרַאמ ,(םירפס רכומ

 ,יקצינווַאר ,ח .י ,יקצעניל ,י .י ,ןַאמניילק השמ ,רענזיולק ףסוי ,ווָאנַאורד ,גרעב

 .ריפַאש .ב ,ןַאמניטש .א ,ןַאמשירפ דוד ,גורפ .ש ,רָאטקעּפס ,מ ,יקסווָאקנימ

 ןסיורג רעזדנוא ןופ טיוט ןבילוצ ןייז ןגָאלשעגרעדינ, רעייז ןבָאה קסנימ ןופ

 "רַאמ ,יקסווָאכינרעשט לואש ,ןעזייר הרש ,ןייטשנרעב תידוהי :טרישעפעד "ץרפ

 ,ןעזייר ןמלז ,יכנַא ,שטיװָאלַאגעס .ז ,קַאש

 רעד ןיא ןעוועג ,רעטקָאד רעשירעטילימ ַא יװ ,זיא סָאװ ,תובשחמ לעב

 רערעל ןיימ ןופ טיוט ןבילוצ טרעטישרעד-ףיט ןיב ךיא, :טרישעּפעד טָאה יימרַא

 ,"דניירפ ןוא

 ןוא טעטש רועיש ַא ןָא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןשעּפעד-דיילטימ יד ןשיווצ

 סעצרּפ ,שטשַָאמַאז ןיא הליהק רעד ןופ עשעּפעד ַא ךיוא ןעוועג זיא ךעלטעטש

 .סַאגיץרּפ .ל .י ַא ןעוועג טרָאד זיא רעטעּפש ,טָאטשנריױבעג
 -עגלַא רעד ןיא ךיוא ןעוועג טקורדעג ןענייז טיוט סעצרּפ ףיוא ןגָאלָארקענ

 ןיימ ןיא .עסערּפ (רעשיסור-שידִיי רעד ןגעו טדערעג טינ ןיוש) רעשיסור רעניימ

 ענױזַא ןיא ןצרּפ ףיוא ןגָאלַארקענ ןופ ןטינשסיוא טיהעגפיוא ךיז ןבָאה וויכרַא

 -רעד .ןעיד ןוא םעטעיר יװ ,עסערּפ רעדַארגָארטעּפ רעד ןופ ןענַאגרָא ענעעזעגנָא

 -רָאטשרַאפ םעד ןגעוו תונורכיז ןוא םידּפסה טימ ןעוועג לופ זיא רעבָא טפיוה

 .עסערּפ עשילגנע-שידִיי ןוא ששיערבעה ,עשידִיי יד רעלעטשטפירש םענעב

 ןענייז עקירעמַא ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןלאנרושז עשילגנע-שידִיי עלַא טעמכ

 זַא ,טרעלקרעד טָאה לקינַארק שיושזד רענָאדנָאל יד .ןגָאלָארקעג טימ לופ ןעוועג

 ךיוא .טייקכעלנעזרעּפ שטסקרַאטש ריא ןריולרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידִיי יד;

 רעד ןיא) ליװגנַאז לעַארזיא טיול .*טפַארק עקרַאטש א ןריולרַאפ טָאה שיערבעה

 -יירש רעשידִיי רעטסנייפ רעד; ןעוועג ץרפ זיא (עיצַאקילכוּפ רעבושח רעקיבלעז

 ,יטעגיסניס ,טילעַארזיא ןעקירעמַא ןיא טָאה שטיוד דרַאהטָאג 'פארּפ .(י"רעב

 ןופ קרעוװ עשיסַאלק יד ןשיווצ ןביילב ןלעוו ןעגנופַאש סעצרּפ ,, זַא ,ןבירשעג

 -ערפ א יװ רעקיצניװ טינ ץרּפ זיא ,גנוניימ ןייז טיול .?רוטַארעטיל-טלעװ רעד

 עימערּפ-לבַאנ יד ןעמוקַאב וצ ןעוועג טרעװ רָאגאט ַא רעדָא לַארטסנימ קירעד

 טימ לופ ןעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד .,רוטַארעטיל רָאפ

 .קרעוו ענייז ןופ ןקורדרעביא טימ ןוא -- ןצרפ ןגעוו ןעלקיטױא

 טָאה ץרּפ זַא ,רָאי קיסיירד יו רעמ ןיוש? :בירשעג טָאה ןמזה רענליוו

 .ןעגײז עסערפ רעשידייישילגנע רעד ןופ ןטַאטיצ עקידרעטייװ ןוא עקיזָאד יד (*
 --טסוגיוא ,רעטעלב-ַָאװיי ןיא .."ןצרּפ ךָאנ ןגָאלָאװקעג, סנַאמלוש .א ןופ ןעמונעג
 .313--368 1 ,1927 רעבָאטקה
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 .רעניירש עשידִיי עטסערג יד ןופ םענייא רעדָא ןטסעױג םעד רַאפ טנכערעג ךיז
 -עג זיא יז לייוװ ,סיורג סרעדנוזַאב רָאג זיא הדבא רעד ףיוא רעיורט רעד ןוא
 -יטסייג ןוא רעכעלרעּפרעק טימ לופ ןעוועג ךָאנ זיא ץרּפ .גנילצולּפ ױזַא ןעמוק

 ןלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא ךיילג טָאה ךָאו יד ,(*װײזַאא ,ווײזַאא טפַארק רעק
 ןָאטעג ענעגייא סָאד טָאה טלעוו עשידִיי יד לַאנרושז-שדוח רעד .רעמונ-ץרּפ
 לַאנרושז-שדוח רעקרָאי-וינ ַא ןבעל ןוא רוטַארעטיל ךיוא ,(**םורַא שדוח ַא ןיא
 .רעמונ-ץרּפ ןלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא טָאה

 ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,ךיא בָאה (טלעוו עשידִיי ןיא) טיוט טעצרּפ ךָאנ ךיילג
 טָאװ טיוט רעד רָאנ ,(+**רָאי קיצכעז ןוא ריפ ןעוועג טלַא זיא רע... :ןבירשעג
 -ץעגּפָא טינ ךיז טָאה עגר רעטצעל רעד זיב ,שיט-טעברַא םייב ךָאנ ןענופעג םיא
 ןייז ייב ןענַאטשעג ,עקירעיורט ַא ,זיא יז ;ןפַאש ןייז ןופ הניכש יד םיא ןופ ןָאט
 רעטרעדנוה יד ןשיוװצ ..םורַא ןעועג זיא קידתבש ןוא ליטש ...טעב-הסיסג
 ןגָאוטעג ןצרַאה ןיא ליפ ןבָאה ,רבק םוצ טיײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,רעטנזיוט
 -- ,קידנעמַאלפ ןוא קישיור ױזַא ןעוועג זיא ןבעל ןייז .רעיורט ןקידנגייווש-ףיט ַא
 ןופ זיא גנילצולּפ ןעוו ,קינייוװעניא זדנוא ןיא ןרָאװעג ליטש ױזַא זיא רַאפרעד

 ַא --- ענייא רָאנ ןבילבעג ןברַאפ עקידנרעקַאלפ-סייה ןוא עטנוב עלַא יד טָא
 ךיוא ןוא ןבעל םייב טלעפעג טָאה םיא סָאװ ,ור יד ןענופעג טָאה רע .עסייוו
 סקלָאפ םענופ שינעפיט רעליטש רעד ןיא טרָא ןייז ןכוז ןיוש ןָא ןבייה רימ

 עקידנזױרב יד ןשיװצ ,ןביוא ןטרָאד טינ ןוא ,ןורכיז סקלָאפ ןופ .,ןײזטסוװַאב
 ץנַאלג רעקידנדנעלב ןייז .ןפערט טינ רעמ ןיוש םיא ןלעוװ רימ ּוװ ,סעילַאפ
 רימ ןכוז :ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא ץנַאלג רעד .טכיל ןייז ןעז וצ טרעטשעג טָאה
 ןיא ןלעטשקעװַא טינ קרעװ ענייז רימָאל רָאנ ,טכיל ןייז ןופ ןלַארטש יד טציא
 ענייז ןיא תורוש עסייה ךָאנ ןַארַאפ .סרעקיסַאלק יד ןשיװצ -- רעמלַא-םירפפ
 טייחרעשירפ .ןרעוו טרעוװוילגרַאפ ןוא ןליקּפָא ךיז ןזָאל טינ ייז ןרָאט רימ ,רעכיב

 זיא סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןייש יד ייז ףיוא טור ךָאנ .םעט רעייז ןכוזרַאפ רימ ןזומ
 עטליקעגּפָא-טינ ַא ייז ןיא טרעטיצ ךָאנ ,ןעגנַאגעגפיוא טשרע טנייה ירפ רעד ןיא
 :ןרָאװעג טלייהרַאפ טינ זיא סָאװ ,דנוו ַא ךָאנ טיירש סע ןוא ,רערט-עביל
 טעברַא ןייז .רעקירעזדנוא ןַא זיא רע ;:רעקיסַאלק ןייק רַאפ ןצרּפ ןכַאמ טינ רימָאל
 ,טייזעג ךעלדנרעק בָאה ךיא' .ןָא טשרע ךיז טבייה הפוקת ןייז ,טקידנעעג טינ זיא
 רימָאל .האווצ סעצרּפ זיא סָאד --- 'ןייגפיוא ןלעװ סָאװ ,ןעגנוצָארּפש יד טיה
 טָאה ץרּפ סָאװ ,טשרָאד רעקיטסייג רעד .ענירג יד ןעגנוצָארּפש יד רַאפ ןגרָאז

 סעצרּפ רעטייו ןריפ ןזומ רימ :טליטשעג טינ זיא ,קלָאפ םעניא טקעוועגפיוא
 ןוא עיצנעגילעטניא רעד ןשיווצ טיובעג טָאה רע סָאװ ,קירב רעד .טעברַא-גנודליב

 טינ טָאה ץרּפ .סרעיוב עיירטעג עיינ ןעמוק ןזומ סע ;קיטרַאפ טינ זיא ,קלָאפ םעד

 !ריד טימ ןיב ךיא :טגָאזעג טָאה רע !ריד רַאפ זיא סָאד טָא :קלָאפ םוצ טגָאזעג
 רעמיורעג זה רעזדנוא ןכוז ןעמַאװצ רימ ןלעוװ ,רידד ייב ןייז גנע רימ טעוו

 .1915 ץרַאמ ןט026 ,ןמזה (*

 ןפַארגַארַאּפ עצנַאג רוזנעצ עשירעטילימ עגנערטש יד טָאה ןרעיודאב םוצ (6*

 עטצעל סעצרפ ןופ ןטנעמָאמ עכעלטע, סנָאזעניד .י ןופ רעטעלב יד ןוא ,טקעמעגסיוא

 .סייו ןבילבעג ןצנַאג ןיא ןענייז "געט

 .03 יֹוװ רעמ טינ -- ,טציא ןסייוו רימ לו (טא*
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 ןייז טױרטעגנָא ךַארּפשקלָאפ רעד ןוא רוטלוק-טקלָאפ רעד טָאה רע ,ןכַאמ וצ
 טקנעשעג םיא ייז ןבָאה :עכיילג וצ רעכיילג ַא יװ ןעמוקעג זיא רע ,ךיא ןצנַאג
 -ַאטשרַאפ ץלַא טינ ןבָאה ייז שטָאכ ןוא ,זיא רע סָאװ ,ןייז וצ עיגעליווירּפ יד
 ןייז ףיוא רעיורט רעייז ןוא ,רַאבקנַאד-ףיט םיא ייז ןענייז ,קרעוו ענייז ןיא ןענ
 ןטַאטלוזער ענױזַא ןענָאק רימ .,.רעטסקיטכירפיוא רעד ,רעטספיט רעד זיא טיוט
 רע סָאװ ,יד יוװ ,ןעלטימ עקיטסיײג עכייר ענױזַא טינ ןבָאה רימ .,ןכיירגרעד טינ
 ןעמוק ןוומ רימ ךיוא .געוו רעזדנוא ןייז ךיוא זומ געוו ןייז רעבָא ,טַאהעג טָאה
 ףעקיטסייג רעצנַאג רעודנוא טימ ,ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,ץלַא טימ קלָאפ םוצ
 ןופ ,לַאװקסקלָאפ םענופ ,לַאװק םענופ ןעקנירט ןזומ רימ ךיוא .טייקכעלנעזרעּפ
 ףעטייו זדנוא ןופ זומ ןבעל ןייז ..ןעקנורטעג ליומ ןלופ ןטימ טָאה רע .ןכלעוו
 "נָא ןסיורג ַא ןגעוו ןוא --- ,זדנוא רעביא ךָאנ טרעטַאלפ ןָאפ ןייז ,ןרעװו טבעלעג
 טייצ ַא טציא זיא ,ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא גנילצולּפ זדנוא ןופ זיא סָאװ ,רעבייה
 "יז םיׂשרוי עכעלטרָאװטנַארַאפ -- ,םישרוי -- םימותי ןייק טינ ..,ןטכַארט וצ
 1 .."רימ ןענ

 לארשי-ץרא ןיא "ריעצה לעוּפה, ןבעגעגסױרַא טָאה רעמונ-ץרּפ ןלעיצעּפס ַא
 טרָאד ןבָאה סָאװ ,סרעביירש עשיערבעה עטסקיטכיװ יד ןופ ןעלקיטרַא טימ
 ,טניווװעג

 טשרעג .ןצרּפ ןשיערבעה םעד טנייווַאב רענזיולק ףסוי 'רד טָאה חלשה ןיא
 'רומג ירבע' ןא ןעוועג ץרּפ זיא -- ןבירשעג רע טָאה -- קירוצ רָאי ןעצ ַא טימ
 .הפוצה ןיא ,רודה ןיא ,חלשה ןיא טעבראעגטימ טָאה רע :רעערבעה רעלופ ַא)
 םירבע' יד ןוא םיא ןשיווצ ןוא ,טייז ַא ןָא טרעקענּפָא ךיז רע טָאה רעטעּפש
 רַאפ גָאט ןטצעל ןזיב ןגיוצעג ךיז טָאה יז ןוא ,תקולחמ ַא ןרָאװעג זיא 'םירומג
 רעמ ַאטינ זיא'ס סָאװ ,גָאטיײװ רעסיורג א זיא ןגעווטסעד ןופ ןוא .טיוט ןייז
 ךיז ןיא ןּפַאװצנײיא ןזיװַאב ךָאנ טָאה סָאװ ,רעביירש ַא ןברָאטשעג זיא'ס !ץרּפ
 "לוק רעכייר רעצנַאג ריא טימ טייקשידִיי רעטלַא רעד ןופ טייקטכייפ עצנַאג יד
 סנעמעוו ,טָאג ַא טכוזעג ןבעל ץנאג ןייז טָאה סָאװ ,רעביירש ַא ןברָאטשעג .רוט
 ,ןבעל ןביילב ןוא --- ןעניד םיא לָאז ,טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ טבעווש סָאװ קלָאפ

 ,ןעגנורעדנע ,ןסיינ טכוזעג ןבעל ץנַאג ןייו טָאה סָאװ רעביירש ַא ןברָאטשעג
 "?ןטייברַאפ םיא טעװ רעוו ןוא ...ןעגנורעסעברַאפ

 םעד רָאנ טינ ,ללכב ןצרּפ טנייװַאב ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה עסערּפ עשידַיי יד
 טיִנ ,ןײלַא ץרּפ זיא ,םישרוי עלופ ענייז ,ייז רַאפ .ץרפ "רעעיובעה םעגשזעוועגג
 ,ןבעל ןבילבעג ,השורי ןייז רָאנ
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 טיוט ןכָאנ ןבעל ןייז (ב

 ןייז ףיא ץרפ טָאה תוישעמ ירוּפס ענייז סָאװ ,רעװַאלסַארב 'ר יװ ױזַא

 "גיו טינ ןעוועג טוט ןייז ךָאנ רע ךיוא זיא ,ןעוועג ךישממ רעגייטש םענעגייא

 סע טָאה ןעמ .ןבעל ןייז רַאפ יו ,יבר רעקידעבעל ,רעמ ךָאנ טינ ביוא ,רעקיצ

 םיאנת ערעווש יד ףיוא טקוקעג טינ .הריטּפ ןייז ְךָאנ ךיילג ןליפ וצ ןביױהעגנָא

 ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-רעיורט ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז ,טייצ-המחלימ רעד ןופ

 טָאה עלעדנעמ עדייז רעד ּוװ ,סעדָא ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא ,ענליוו ןיא ,עשרַאװ

523 



 -עמַא ןיא ךיוא ,דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא ןוא ,ןעוועג דיּפסמ םיא

 ןצרּפ ףיוא םידּפסח טכַאמעג ןבָאה קרָאי-וינ ןיא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקיר

 -נֲא ןוא ןיוועל וחירמש 'רד ,יקסווָאלטישז םייח 'רד ,שֵא םולש .םכילע םולש

 -ייו רעשימטיר; רעד זיא ןרעּפלַאה בייל השמ ןטרעטיברַאפ םעד ,(*ערעד

 טָאה ,ןצרַאה םוצ טינ ןעוועג *?טּפַאלקעגסיױא; ןבָאה םידּפסה יד סָאו ,*גנַאזעג

 גנַאגנגער ךָאנ טקנעב סע יו; --- סָאװ ,םעד טנייווַאב ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא רע

 -ַאב ןרעטייל וצ טייקיטכיל ןייד ןיא ךיז ךיא בָאה ,דרע טנקירטרַאפ קיטש ַא

 .(ץרפ שובייל קחצי) *טרעג

 -עג עלַא יד ןופ.., :ןבירשעג (1915 יימ) טפנוקוצ ןייז ןיא טָאה ןיסעיל .א

 זיא רע לייו ,רעטסביל רעד ןעוועג זדנוא ץרּפ זיא רעדניק עשידִיי עטשטנעב

 ןופ תויח ןייז טגייז טנַאלַאט-שידַיי ןענַאװ ןופ ,לַאװק םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 רעשילַארָאמ רעד ,טייקכעלשטנעמ עקילייה ,עלעדייא יד זיא סָאד -- ןָא קיביײא
 עשיטעָאּפ ןייז טַאהעג םזַאיזטנע רעשידִיי רעטלַא רעד טָאה ןצרּפ ןיא ,םזַאיזוטנע

 ,לַאװק ןקיזָאד םעד וצ ןלַאפוצ טגעלפ רע רָאנ ןעוו ,ןילַא רע ןוא .טרובעגרעדיוו
 -עג רעײנ-לגָאּפש ַא ןיא רענעריובעגרעדיװ ַא ןרעקמוא ךיז לָאמ סעדעי טגעלפ

 ,"ץרּפ ןקיטלַאטשעג- ליפ ,ןקידנשטשילב ַא ךיז רַאפ ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,טלַאטש

 סָאװ ,שטנּוװ ןקיבלעז םעד טקירדעגסיוא ןיסעיל טָאה דטסה ןייז ןופ ףוס םוצ

 -ליוו רעד ןיא) גָאלָארקענ ןטריטיצ רעירפ םעד ןיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 ךָאנ ןוט טעװ ץרּפ סָאװ ,קרעװ סָאד; זַא ,שטנּוװ םעד --- (טלעוו רעשידִיי רענ

 טָאה רע סָאװ ,קרעוװ סָאד יו ,רעסערג ךָאנ ןוא סיורג ױזַא ןייז לָאז טיוט ןייז

 .האוכנ ַא ןייז וצ ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה שטנּוװ רעקיזָאד ועד ."ןבעל ןייז ייב ןָאטעג

 ןוא סיורג ױזַא ןרָאװעג זיא ,טיוט ןייז ךָאנ ןָאטעג טָאה ץרּפ סָאװ ,קרעוװ סָאד

 ןוא --- ןעמָאנ ןייז .ןבעל ןייז ייב ןָאטעג טָאה רעס ָאװ ,סָאד יװ ,רעסערג ךָאנ

 ןעועג ,בגא ,זיא סָאד .ןרעו רעסערג ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה --- גנוקריוו ןייז

 רעטסטנעָאנ ןייז טָאה הריטּפ סעצרּפ ךָאנ ךיילג .גנוגָאזסיױארָאפ סנָאזעניד ךיוא

 ןוא ןבעל רעטייװ לָאז קנעדנָאא סעצרּפ זַא ,שטנּוװ ןייז טקירדעגסיוא דניירפ

 ךיוא ױזַא ,םירבח ןוא דניירפ עטנעַאנ ענייז רַאפ יװ ,ןבעל וצ ןרעהפיוא טינ

 ןײטשרַאפ רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ םיא טעװ סָאװ ,קלָאפ ןשידִיי ןצנַאג םייכ

 רעטרעוו יד טָא טימ ."ןצעש ןוא ןטכַא ץרּפ בייל קחצי ןעמָאנ םעד רעמ ץלַא ןוא

 סָאװ ,"געט עטצעל סעצרּפ ןופ ןטנעמָאמ עכעלטע; ענייז ןסָאלשעג ןָאזעניד טָאה

 יץוּפ ריא רַאפ טלעוו עשידִיי ןופ עיצקַאדער יד םיא ייב טלעטשַאב טָאה סע

 טינ לקיטרַא םעד טָאה רָאזנעצ רענליוו רעד רעבָא ,(5 ײמ---לירּפַא) רעמונ

 םורַא רֶאי ַא ןיא טשרע ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ זיא רע ןוא -- טזָאלטגכרוד

 | ,דַארגָארטעּפ ןיא (טייצרָאי םוצ)

 ןיא טיהעגּפָא ךָאנ טציא טרעוװ ןוא ןרָאװעג טיהענּפָא זיא טײצרָאי סעצרּפ

 .לארשי תוצופת לכב --- םערָאפ רעדנַא ןַא רעדָא אזא

 קנעדנָא ןייז ןקיבײארַאפ וצ טכוזעג ןעמ טָאה ןטיײצרָאי ןוא תורכזא ץוח ַא

 טסנוק ןוא רוטַארעטיל עשידִיי רַאפ טפַאשלעזעג יד .םינפוא ערעדנַא ףיוא ךיוא

 -ַאּפ ַא ןבעגוצסױרַא ףיוא דנָאפ ַא טעדנירגעג טָאה (דַאױגנינעל) דַארגָארטעּפ ןיא

 .1940 לירּפַא ,רוטלק עשידיי ןיא תונורכיז סרעּפנייװ .ז (*
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 -גוא ןופ, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה דנָאפ רעד ןוא ,קעטָאילביב-סקלָאפ ערעלוּפ
 -סקלָאפ ןגעוו טגרָאזעג ןוא טמולחעג ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,רעלטסניק ןסיודג רעזד
 ,ל .י ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד -- גנודליב-סקלָאפ ןוא ןסיוו

 "עגנייא טײצרָאי ןטשרע םוצ זיא עשרַאװ ןיא "רימזה; ןופ לַאקָאל ןיא ,(+"ץרּפ
 סרעביירש עשידִיי ןופ ןייארַאפ םענופ זיוה םעניא .רעמיצ:ץרּפ ַא ןרָאװעג טנדרָא
 "סיֹוֲא לָאז ןסיױרג םעניא זיא ,13 עקצַאמָאלט ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאגרושז ןוא
 ,עיציזָאּפ ַאזַא ןיא, -- ןצרּפ ןופ טערטרַָאּפ-ליײא רעסיורג ַא ןרָאװעג ןעגנָאהעג
 טליפעג ןעמ טָאה ,לַאז ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןעמ טרָא ןכלעוו ףיוא ,םוטעמוא זַא
 לרעטנוא -- טָאה ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו רעד ,(*+יקילב סעצרּפ ךיז ףיוא

 ןַא ,גננלמַאז עשירַארעטיל רעדנוזַאב ַא ןבעגעגסױרַא -- טײצרַאי םוצ ןעמָאנ
 -עּפש וצ ,(*+ײדַארגָארטעּפ ןיא סױרַא טיײצרָאי ןטשרע םוצ זיא לכיבלמַאז ךעלנע

 -עטַאק ןיא ,(1918) וועיק ןיא ןטפירש-קנעדעג סױרַא ןענייז ןטיײצרָאי עקידרעט
 זירַאּפ ןיא .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא (1921) רימָאטישז ןיא ,(1918) ווַאלסָאניר
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט שידִיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןעמָאנ טעצרּפ ףיוא זיא
 רעטַאעט רעד טָאה ןרעױדַאב םוצ .ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא סעצרפ טימ טנפע
 ,ןייארַאפ-רעביײרש רעשידִיי רעד טָאה קרָאי-וינ ןיא ,םימי תכירא ןייק טַאהעג טינ
 רעביירש ץרּפ ,ל .יא ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז ,1915 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ
 -ָאילביב טּפיוהרעד -- סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ךיוא .?ןייארַאפ
 ןפורעגנָא ךיז ןבָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא -- ןלוש ןוא ןקעט

 ןַארַאפ ןענייז ,ביבא-לת ןסָאלשעגנייא ,טעטש עקינייא ןיא .ןעמָאנ סעצרּפ טימ

 לייט םוצ ןוא עשידִיי יד טגנערב טײצרָאי ןדעי וצ טינ רעיש ,(++*ײןסַאג-ץרּפ .ל.י
 ןטנעצ םוצ .ןצרפ ןגעװ תונורכיז ןוא ןעלקיטרַא עסערּפ עשיערבעה יד ךיוא
 טײצרָאי ןטסקיסירד םוצ ןוא ןטסקיצנַאװצ ןוא ףניּפ םוצ ,ןטסקיצנַאװצ םוצ
 ןבָאה ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידִיי ןוא ,ןטייקכעלרעייפ-ץרפ ןעוועג ןענייז

 ךובלמַאז םענײלק םעניא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,ףורפיוא םענופ (*
 .38 'ז ,1916 ,דַארגָארטעּפ ,ןבעל עשידיי סָאד

 ,25 'ז ,1950 ,סערייא-סָאנעות ,13 עקולַאמָאלט ,ןעזָאד .י רעב (=*

 סָאװ ,רעכיבלמֲַאז עירעס רעד ןופ רעמונ רעטסקעז) קנַאדעג רעשידי רעד (***

 -סיוא רעשידָאירעּפ א ןופ טָאגָארוס ַא יו ,ןבעגעגסױרַא סָאה ?גָאט רעד; גאלרַאֿפ רעד

 רעד טָאה ךובלמַאז םענופ לקיטראטייל םעד ןיא ,(טרעװרַאפ ןעעג ןיא סָאװ ,עבַאג

 ףָאנ ,טײצרָאי (ןטשרע) סעצרּפ ֹוצ ,טציא טשרע, !בירשעג תורוש יד ןופ רעביײירש

 ענעגייא יד טימ תודיחי ףיוא ןייז םישדה ךָאנ ,םישדח עקידנגייווש ,עכעלנייּפ ,עגנַאל
 טלַאטשעג סעצרּפ ןרעו וצ טרעטיילעגסיוא ןָא טבייה טציא טשרע -- ,תונויער עמוטש

 ,(סעצרּפ) טײקיצילב רעד טימ םענייאניא .תוקפס יד טפיג רעייז ןױילרַאֿפ סע ןוא
 ןופ ןגיוא יד ןסעגעג טָאה סָאװו ,ךיור רעד ךיוא טדניושרַאפ ,טגערבעג טָאה סָאװ
 עכלעוו ןוא רעייפ ןקידגרעקַאלּפ סעצרּפ ֹוצ ןענַאטשעג טנעָאנ ֹוצ ןענייז עכלעוו ,ענעי
 ..ןעמערַאוװצנָא ךיז טָאטשנָא ,טנערבעגּפָא ךיז לָאמ ןייא טינ רשפא רַאפרעד עקַאט ןבָאה
 רעקידפושיכ ןייק טינ ןסעזעג ןיא ןצרּפ ןיא זַא ,רעלק ןייק טציא ָאטינ ןיוש זיא'ס
 טינ טרעוו ןוא טנערב סָאװ ,"ןרָאד, םענעי ןופ ץוצינ רעטכע ןַא רָאנ ,רעפרַאוונעקנופ
 .ןויזַאא "טנערבראפ

 :רעטַאעט ,גייווצרעבליז .ז ךיוא .215 '/ ,1946 ,רעמוניץרּפ ,רעטעלב-ָאװיי (55**
 ירַאװ רעד טָאה גָאטגריױבעג ןטסטרעדנוה סעצרּפ וצ ,201--198 'זז ,קרָאי-וינ ,קיַאזָאמ
 ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טנגעג רעשידיי רענעזעוועג רעד ןיא סַאג ַא טַארטסיגַאמ רעוועש
 יי | ,ץרּפ ,ל .י ןופ סַאג יד;
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 סעצרּפ ,1952 רָאי סָאד .,(*ןרעמוניץרּפ עלעיצעּפס ןבעגעגסױרַא לָאמ ַא רעדיוו
 סערגנָאק-רוטלוק רעשידַיי רעכעלטלעװלַא רעד טָאה ,רָאי-ןריובעג רעטסטרעדנוה
 םַארגַארּפ רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא טיול זיא רע ןוא ,רָאי-ץרּפ ַא רַאפ טרעלקרעד
 -שידִיי ןופ רָאנ טינ ןוא -- ,(+?םיבושי עשידִיי עלַא טעמכ ןיא ןרָאװעג טיהעגּפָא
 .ןדַיי עקידנדייר

 ,סמכילע םולש יוװ ױזַא ,ןבָאה ןעמָאנ ןייז ןוא טלַאטשעג ןייז ,ןטפירש סעצרּפ

 סָאװ ,לוש רעד רַאפ -- לוש רעשידִיי רענרעדָאמ רעד רַאפ טײטַאב ןסיורג ַא

 וצ טרַאהרעד טינ טָאה רע סָאװ ןוא סרעדנירג עריא ןופ רענייא ןעוועג .זיא ץרּפ
 טינ .המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךיז ןעילברעדנַאנופ ןוא ןסקַאװ ריא ןעז
 עטצעל יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ךעלהשעמ יד ןוא רעדיל-רעדניק יד רָאג

 ךיוא -- עשרַאװ ןיא םיטילּפ ןופ םייה:רעדניק רעד רַאפ ןבעל ןייז ןופ געט
 -רעלַא ןיא ןיירַא ןענייז סעטכישעג ערעדנַא ןוא עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןופ לייט ַא
 ףיוא ןּפיט עלַא ןופ ןלוש ןיא טצונַאב קרַאטש ןרעוװ ןוא סעיטַאמָאטסערכ-לוש ייל

 רַאפ טּפױהרעד ,ןלוש עשידִיי רענַאקירעמַא ןופ רעדניק יד רַאפ .םי ןטייז עדייב
 יד רקיע רעד ,ןעגנולייצרעד סעצרּפ ןענייז ,שיערבעה גונעג טינ ןענעק סָאװ ,יד
 ןעמ טָאה ךָאד .רעווש וצ ,ןושל רעייז ןופ טייקכייר רעד בילוצ ,עכעלמיטסקלָאפ

 רָאג ,דנַאל רעודנוא ןופ ןלוש יד ןיא ךיוא --- ייז טצונ ןעמ ןוא -- טצונעג ייז
 -רעד ןוא סרערעל עשידִיי יד ןבָאה ןטפירש סעצרּפ ןטלַאהעג רעייט סרעדנוזַאב
 ןעמ יירט יו ,(+=יןרָאװעג בורח זיא יז רעדייא ,םייה רעטלַא רעד ןופ סרעִיצ
 ךייש ןענייז סָאװ ,סעטַאד ערעדנַא ןוא ןטיײצרָאי סעצרּפ טיהעגּפָא טרָאד טָאה
 "ורכיז לטיּפַאק ַא ןיא טביירש -- טייצרָאי ןטרעפ םוצ, !ןפַאש ןוא ןבעל ןייז וצ
 ערַאמַאס ןופ ןלוש-רעדניק עשידִיי עלַא ןיא ןעמ טָאה --- ,ינרַאשט ראנד תונג

 ןוא רעדיל סעצרּפ ןעגנוזעג טנעקשַאט ןוא דָארָאגװאנ ינשזינ ןוא ,ווָאטַארַאט ןוא
 ,(+++*"טעטכישעג עכעלמיטסקלָאט עגייז טנעיילעגרַאפ

 טָאה רעקיצניװ ץלַא ,טכיל ןייז ןעועג ןעמ טָאה רערָאלק ץלַא ,רעטייוו סָאװ

 טינ ,סרענגעק ענייז ןגעו קיטכיר זיא סָאד ןוא .סנטָאש ענייז טקנעדעג ןעמ
 -עטיל ענייז ןופ רָאי גילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןיא ...סרערערַאפ ענייז ןגעוו רָאנ

 ןעוועג טינ זיא רע שטָאכ ,םידיסח גונעג טאהעג רע טָאה ןטעטיװיטקַא עשירַאר
 רעטספרַאש רעד .סרענגעק ךיוא ,ןסייוו רימ יוװ ,טַאהעג רעבָא טָאה רע ,יבר ןייק
 רָאטקעּפס יכדרמ ךיוא .ןַאמשירפ דוד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעטסנשקערַאפ ןוא

 .(קרָאי-ינ) 1946 ןיא ןוא (עגליו) 1927 ןיא -- רעטעלבָאוװיי
 -נוה סעצרּפ דובכל ןטייקכעלרעיפ לייט ַא ןופ גנוביײירשַאב עכעלריפסיוא ןַא (+*

 .1952 ץיױוַאמ ,טפנוקוצ ןיא טָאּפ בקעי ןבעגעג טָאה גָאטנריונעג ןטסטרעד
 ךיא, :טבירש ,ןגָאגַאדעּפ עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,במַָאלָאג ,א (ף55/-
 ךרוד ןעקנאדעג ןוא ןעיידיא עשידיי ןיא רעדניק עשידיי טעװעדַאהעג גנַאל-ןרָאי בָאה
 .((74 'ז ,3 דנַאב ,1941/ ,עקיסקעמ ,ןטפירש ענעבילקעג) ?ןעגנופַאש סעצרּפ

 עשידיי יד ןוא ץרּפ .ל .י, ,קַאװָאנ .ה ךיוא עז ,212 'ז ,1943 לירּפַא ,טפנוקוצ (****
 ץרּפ, סרעלדנַאס .פ ןוא "לוש רעכעלטלעוו רעד ןיא ץרּפ, סוװָאקונַאכ .ל ;טרָאד ,"לוש
 -זאק .ש .ח ךיוא .1945 לירּפַא ,קרָאיהיג ,רוטלוק עשידיי ןיא "דניק עשידיי סָאד ןוא
 לירּפַא ,קרָאירינ ,גנויצרעד ןוא רוטלוק ןיא "דניק עשידיי סָאד ןוא ץרּפ ,ל .י, סנאד
 סעצרפ ןיא טמענרַאפ דניק סָאד סָאװ ,טרָא ןרעדנוזַאב םעד ףיוא ןָא טזייוו ןאדזאק ,5
 .עזייריץניוװָארּפ, ןייז ןופ ןביוהעגנָא ,ןפַאש

 ןופ ןרעמוג-ץרפ יד ןבָאה גנושרָאפיץרּפ רעד רַאֿפ טרעו ןרעדנוזַאב ַא רָאג (*
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 יד ייב ףתוש ןייז ןעועג זיא רע שטָאכ ,םיכוסכיס טַאהעג ןצרּפ טימ טָאה
 טיוט ןייז ךָאנ זַא ןעזעג רעירפ רימ ןבָאה ,ךעלטעלב-בוט-םוי רָאּפ עטשרע
 ,ןילַא ייז רָאנ טינ ןוא .םיא ןגעו טליפעג ןוא טכַארטעג שרעדנַא ייז ןבָאה

 טייצ רעצרוק ַא טימ טָאה ,רענגעק רעלעיּפיצנירּפ סעצרּפ ,ווָאנבוד .ש וליפא
 ןיא) זיא רע ןעוו ,1941 ףוס ,עגיר ןיא ,םשה שודיק לע ןעמוקמוא ןייז רַאפ
 רעד ייב עדער-סגנונעפע עכעלרעייפ יד ןטלַאהעג -- ענליוו ןיא ןעוועג (0
 ערעגנַיי יד ןשיװצ ,(*טייצרָאי ןטס25 סעצרּפ וצ ָאויי ןופ גנולעטשסיוא-ץרּפ
 טינ ,סנַאמשירפ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סרעביירש
 סרעייטשרָאפ יד ןשיווצ :רעמ ךָאנ ,שטיווָאקרעב ,ד .י ,רעגייטש ַא ,דצ סעצרּפ ֹוצ
 רעד ןיא טריפעגנײירַא יז טָאה ץרּפ סָאװ ,החּפשימ רעשירַארעטיל רעד ןופ
 ,אזא ןעוועג זיא ,ייז רַאפ טגרָאזעג גנַאל ןרָאי ןוא ןגיוצרעד ייז ,רוטַארעטיל

 -- ןצרּפ וצ ןזיוװעגסױרַא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא סָאװ ,גרעבנסייוו .מ .א יו
 -עג ךיא ,טײקרַאבקנַאדמוא לסיב שּפיה ַא -- סטַאװירּפ זיא ,ךעלטנפע טינ ביוא

 -עגרָאפ טָאה רע ןעוו ,ןבירשעג רימ טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד טציא ךָאנ קנעד
 ענייז ןבעגסױרַא לָאז רע זַא ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליו םעד טנעייל
 .רעגעלרַאפ רעװעשרַאװ םייב ןפיוקסיוא טשרע טפרַאדעג טָאה ןעמ טָאװ ,ןטפירש
 -יברַאפ רעד .(*"ןענַאזעניד ןוא ןצרּפ וצ האניש טימ טמעטָאעג טָאה ווירב רעד |

 טינ ןוא ןשימניירא ךיז טעװ ץרּפ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא גרעבנסייו רעטרעט
 רעירפ ךָאנ זיא גרעבנסייוו .רעגעלרַאפ ןוא טַאנעצעמ ןייז ןרעוו ןעניקצעלק ןזָאל

 ,(ןליצרעד וצ טרָא רעד טינ ָאד זיא -- סָאװרַאפ) ןצרּפ ףיוא סעכ ןיא ןעוועג
 ,טליפרעד עלַא ןבָאה טיוט ןייז ךָאנ .ןבעל סעצרּפ ייב ןעוועג ץלַא זיא סָאד רעבָא

 ןבעל םייב סָאװ ,ץרּפ ןוא .ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא גנילצולּפ זיא טכיל סיורג ַא זַא

 ןעמוקעגפיוא זיא סע .ןָאפ יד ןעוועג טציא זיא ,רעגערטנענַאפ ַא ןעוועג רע זיא
 ןטײרּפשסיױא ןייא ןיא -- טלַאה ןוא -- ןטלַאהעג טָאה רע ןוא --- טלוק-ץרּפ ַא

 טיג טלוק םוצ ןענייז ,ןבעל םייב סרענגעק סעצרּפ ןעוועג ןענייז .סָאװ ,יד .ךיז
 "דניירפ --- ןרָאוװעג ןצרּפ ףיוא קוק רעד זיא ייז ייב ךיוא רעבָא ,ןענַאטשעגוצ
 גרעבנסייוו טָאה טײצרָאי ןטנעצ סעצרּפ וצ זַא ,ױזַא .רעמערַאװ ,רעקיצניג ,רעכעל
 ךָאנרעד רע טָאה ,טרערַאפ בייהנָא ןיא ןצרּפ טָאה רע יו ױזַא טקנוּפ זַא ,ןסעגרַאפ
 -- ןסעגרַאפ סע טָאה רע .תונעט עטסרעטיב ןוא עטסברַאה יד טַאהעג םיא וצ
 רעזדנוא ןיא טכעלטנפערַאפ ,"רעטניױלַאב-טינ רעד ץרּפ; לקיטרַא ןַא ןיא ןוא

 -עג ,ןכַאז ערעדנַא ןשיוצ ,רע טָאה ,1925 לירּפַא ןט17 ,עשרַאװ ,גנוטייצסקלָאפ
 ערעייט עכלעוו ,ןסייו ,טנעקעג ןצרּפ ןבָאה עכלעוו ,יד יו רָאנ רעוו, :ןבירש
 "עג ןבָאה) ןענעק וצרעד זומ ןעמ !טקנעשעגקעװַא (ענימג רעד) טָאה רע ןהעש
 ,סָאד --- ליּפש ךָאנ טסולג ןייז ןוא ץייר ,טייקיטכיל ןייז ,רעטקַארַאכ ןייז (טנעק
 סָאד זיא יצ ..."ןזעוו ץנַאג ןייז טעמכ ,טפַאשנגיײא-טּפיױה ןייז ןעוועג זיא סָאװ
 ןופ רָאלק זיא סע סָאװ .קיטכיוו טינ זיא ,"ןזעוו-טּפיוה; סעצרּפ ןעוועג עקַאט

 .1350 'ז ,1951 ,קרָאיײװינ ,1 ךוב ,עטיל ןיא ,ןַאמלדנַאמ .מ (*

 ןעוועג זיא סָאד) וויירב םענעי ןיא ןבירשעג רע טָאה -- םיא טכַארַאפ ךיא, (=*

 ,קרַאטש ױזַא טקנוּפ ,טפַאשטנייפ רעצנַאג ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןיא זיב -- (1913 ןיא

 .(ָאוװיי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ןוירב רעד) "טבילעג לָאמַא םיא בָאה ךיא יו
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 -עסערג ַא ךָאנ טַאהעג ץרּפ טָאה טיוט ןייז ךָאנ זַא --- זיא ,לקיטרַא סגרעבנסייוו
 | .ףבעל םייב יװ גנוקריוו ער

 ענייז טימ רָאנ טינ ,ןבעל םייב יוװ ױזַא ,טיוט ןכָאנ ץרּפ טָאה טקריװעג ןוא
 טָאה ןעמכילע םולש .טייקכעלנעזרעּפ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןייז טימ ךיוא ,קרעוו
 ןיא ייס ,לַאניגירָא ןיא ייס -- םיא טנעיל ןעמ ןוא -- טנעיילעג סיוועג ןעמ
 -על ַא ןרָאװעג זיא טלַאטשעג סעצרּפ רעבָא ,ןצרּפ יו רעמ -- ןעגנוצעזרעביא
 -ייז ןבָאה טלעװ רעד ןופ ןײגקעװַא ןייז ךָאנ ...םַארגָארּפ ַא --- קרעװ ענייז ,עדנעג
 ןוא טליפרעד ךָאנ רעפרַאש סרענעייל יד ןוא סרעבייוש יד ןשיווצ םידיסח ענ
 ,ייז רַאפ --- זיא רע סָאװ ןוא -- ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ רעסעב ךָאנ
 ליפ ױזַא טלמַאזעגפיוא לטיּפַאק ןקידרעִירפ ןיא ךיא בָאה רַאפרעד עקַאט ןוא
 םעד ןופ ןלייט עלַא ףיוא טכַאמעג טָאה טיוט ןייז סָאװ ,םשור םעד ןגעוו םיטרּפ
 -םיוא סנעמעלַא רעזדנוא .םי טייז רעד ףיוא ייס ,רענעי ףיוא ייס קלָאפ ןשידִיי
 טָאה רע קרַאטש יװ ,ןזיווַאב טָאה טיוט ןייז ףיוא רעיורט רעפיט ןוא רעקיטכיר
 עקרַאטש יד .ןבעל ןייז יב רעצרעה יד ןדנוצעג ןוא תוחומ יד טרעדורעגפיוא
 ךָאנ יז זיא רָאי גילדנעצ בלַאה ַא ןוא יירד עטצעל יד ןיא סָאװ ,גנורערַאפ
 ,טיוט ןייז ךָאנ ךיוא טקריװ ןוא טבעל רע זַא ,תודע טגָאז ,ןרָאװעג רעקרַאטש

 ץרּפ להוא (ג

 ןעצ עצנַאג טרעיודעג טָאה סע סָאװרַאפ ,ןעמענַאב וצ רעווש זיא רַאפרעד
 -עג ןענייז סע .הבצמ ַא טלעטשעג עשרַאװ ןיא רבק ןייז ףיוא טָאה ןעמ זיב ראי
 טָאטשטּפױה רעד ןיא קנעדנָא ןייז ןקיביײארַאפ וצ ױזַא יו ,רענעלּפ ײלרעלַא ןעוו
 ןוא --טכַארבעגמוא םיא ןבָאה םיעשר יד רעדייא ,ץוביק ןשידִיישילױוּפ ןופ
 ,ייזומ-ץרּפ ַא ןופ ןטקעיָארּפ ןעוועג ןענייז סע .ןלעטש וצ לָאמקנעד ַא רַאפ סָאװ
 ,דנָאפ ןפיוא טלעג ןעלמַאז וצ ןביוהעגנָא וליפא ןיוש טָאה ןעמ .,דנָאפ-ץרּפ ַא ןופ

 ןעמ .ןליצ ענייז ןגעוו ןדיירפיוא טנָאקעג טינ עשרַאװ ןיא רעבָא ךיז טָאה ןעמ
 ןוא -- ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ,עסערּפ רעד ןיא ךיז ןחוכיוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 ןטפגיפ סעצרּפ ךָאנ ,1921 ןיא יװ טעּפש ױזַא .ןבילבעג סע זיא םיחוכיוו יד ייב
 רועיש ַא זיא לפיוו, .הבצמ ןייק ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ רבק ןייז ףיוא זיא ,טיײצרָאי
 גָאט רעקרָאי-ינ ןיא טגערפעג תורוש יד ןופ רעבייוש רעד טָאה *?ןדייר וצ
 סָאװ ,טײקמערָא רעקיטסיג רעקידארומ ןופ ןמיס ַא זיא סע .(1921 ינוי ןט11)
 טושּפ זיא סע .רבק סעצרּפ ףיוא הבצמ ַא ןגעוו ןדייר ץלַא ךָאנ ףרַאד ןעמ
 ןָאק טסיצילבוּפ רעשידַיי ַא ?ןוט ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא ,ןײלַא ךיז רַאפ סואימ

 -גנַאג רעזדנוא זַא ,ןכַאז ענעשָארדעגסיױא ןגעוו ןביירש וצ טינ ןעניגרַאפ טינ ךיז
 טּפַאלק ןעמ ןוא טּפַאלק ןעמ !יורטש ןשערד ןימ ַא סעּפע ךָאד זיא טעברַא עצ
 ןליווק ךעלדנרעק יד ןוא --- סייווש טימ ןסָאגעגּפָא טרעוו ןעמ ןוא טעװַאה ןעמ ןוא

 ,ךייז עקַאט סָאד ןָאק יוװ םורָאװ ?אצמנב טינרָאג רשפא ןענייז ייז זַא !?ןלַאפ טינ
 "עלב יד ןיא ןקיוּפ ןפרַאד -- ןפלָאהַאבמוא ױזַא ןוא -- גנַאל ױזַא לָאז ןעמ זַא

 ,"רטפנ ןסיורג; ןרעדנַא ןַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ ?הבצמ ַא סעצרּפ ןגעוו רעט
 רַאפ ָאד זיא סָאװ ףסעגרַאפ ןרעו עטיוט ןטכַארט רשפא טנָאקעג ןעמ טלָאװ
 ךיז ,םידּפסה יד טגָאזעגּפָא ,סעינָאמערעצ יד טעװַארטעגּפָא טָאה ןעמ ?סיינ ַא
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 סע .ןסעגרַאפ טינ רימ ןבָאה ןצרּפ רעבָא !אצוי --- ןוא ןריפַארגָאטָאפ טזָאלעג

 ,טיג ךיא דייר ייז ןגעו .טנעקעג טינ םיא ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז

 ןבָאה סָאװ ,יד רעבָא .קרעװ ענייז ןענעייל --- וליפא ןפלעה טינ רשפא טעוװ ייז

 ;ןביירש ןייז לָאנ טינ ,ןילַא םיא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,יד טּפיוהרעד ,טנעקעג םיא

 קרעוװ ענייז זַא ,ןסייוו ןוא שיט ןייז ייב ןסעזעג לָאמ ןייא שטָאכ ןענייז סָאװ ,יד

 ןענָאק ייז -- שיט ןכעלרעדנוו ןוא ןכיר םעד ןופ םייריש עקידעפש ןענייז

 ענייז ןופ קילב ןסייה םעד ךיז ףיוא ןליפ ייז ;ןײגקעװַא טינ טלַאטשעג ןייז ןופ

 -עג ףיט ןצרַאה ןיא ךיז ןליפ ייז :םויח דע ךָאנ ןגיוא עקיטשרָאד ,עקידנענערב

 ןוא טײקרַאבקנַאד ןֹופ ןכיצ רעמערָא ַאזַא סָאװ ,טקירעדינרעד ןוא טקנערק

 ,ןצרּפ ןטיוט טינ ,ןצרַאה רעזדנוא ןיא םעד ןופ רבק ןפיוא ןייטש ַא יו ,טעטעיּפ

 סָאװרַאפ ,ןעמענַאב טינ ןענָאק ייז !רעוש קיניזמוא ױזַא ,רעווש ױזַא ןָא טמוק

 ןבָאה ןעד ןעמ ףרַאד ?טייקרעװש יד ָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .,ױזַא זיא סָאד

 יו רעמ ןוא ?ץ ,ר ,פ תויתוא יירד יד ןייטש ַא ןיא ןקַאהוצסיוא ףיוא ןענָאילימ

 ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,טכַארטעגסױא סע טָאה רעוו .קיטכיוװ טינ ךָאד זיא סָאד

 ,קיטרַאסיורג גונעג זיא ןילַא ןעמָאנ סעצרפ ?טנעמונָאמ ןקיטרַאסיורג ַא סעּפע

 תורוד עקידרעטעּפש יד ,השקשינ, ,ןעמָאנ םעד ןצירקסיוא ןזיולב ףרַאד ןעמ

 -עג זיא ץרּפ ,תמא .שֵא םולש ןבירשעג טָאה -- ?טניימ ןעמ ןעמעוו ןסיוװ ןלעוו

 עג ןייז ,טנערבעג ,טכַאקעג םיא ןיא קידנעטש טָאה סע ;סָאטַאּפ טימ לופ ןעוו

 ןיילַא ךיז ןופ ןוא טניוו ןופ ןרעוו סָאװ ,רעייפ ןעמַאלפ יו טורעג טינ טָאה קנַאד

 רָאג ןעניפעג טכייל ױזַא ךיז טלָאװ יצ ,טינ סייוו ךיא רעבָא ...טמערוטשעגפיוא

 -- ודנוא ןזייוו ןוא --- ןקַאהסיוא ןענָאק ןייטש ןטלַאק ןיא לָאז סָאװ ,רעלטסניק ַא

 ןרָאװעג טליטשעג טינ זיא סָאװ ,טשרָאד סעצרּפ ,ןעױב סעצרּפ ,רעייפ סעצרּפ

 ,רימ ?ץרּפ רענרענייטש ַא סָאװ וצ ?סעבַאגפיוא ענױזַא ןלעטש ךיז סָאװ וצ טנייה

 ןצרַאה ןיא עסיורג ערעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג יד ןגָארט וצ טניווועג ןענייז ,ןדִיי

 ַא זיולב ןליוו רימ .טסיײג ,ןטרעּפרעקרַאפ טינ ,ןליוה ןֹרַאפ טינ ךיז ןקערש רימ

 רעלענַאיצידַארט רעודנוא ןופ "דנעגוט; ןייק ןכַאמ טינ ןפרַאד רימ ,תמא .ןכייצ

 ןבָאה וניתובא תובא ערעזדנוא ןגָאז טינ ןפרַאד רימ ."טיונ; רעשירעלטסניק

 ריִמ ןפרַאד --- טסייג ןופ ,טָאג ןופ טלַאטשעג ןייק ןוא דליב ןייק ןפַאשעג טיג

 ןענרעל רימ .ןיוש סע ןעוט רימ .ןט סע ןפרַאד רימ ,ןיינ .ןוט טינ ךיוא סע

 זיא טייצ רעטצעל רעד ןיא ןפַאש ץנַאג רעזדנוא .טסייג םעד ןרעפרעקרַאפ ךיז

 שטָאכ ,יירענידנצעג וצ קירוצ םוא טינ ךיז ןרעק רימ שטָאכ .ךיז ןענרעל ןימ ַאז;

 רעד ןיא ןרַאּפשרַאפ טינ םיא ןליוו רימ שטָאכ ,טסייג םעד טינ ןעלקערבעצ רימ

 ןופ ךָאד רימ ןעגנַאלרַאפ -- תוינפוג ןֹופ הסיפת רעקיטכיזכרוד טינ ,רערעווש

 ףימ .,טרָאװ ןכעלרעּפרעקמוא ןוא ןליוה ןופ ןכייצ םעד ץוח א ,סנכייצ עיינ םיא

 -סױרַא זדנוא וצ רע לָאז דרע רעד ןופ ;ןייטש םעד ןופ םיטש ןייז ןרעה ןליוו

 "גוא טימ ןעמָאנ ןייז ןביול ןליוו רימ .ןצילבּפָארַא למיה ןופ זיולב טינ ,ןענייש

 ,ףוג רעזדנוא ןופ ףוגס םעד טימ זיולב טינ ,גנוילב רעד טימ ,םישוח עלַא ערעזד

 -בעק, עױרעדנַא עלַא טימ ןוא ןברַאפ טימ זדנוא וצ ןדייר לָאז רֹע ןליוו רימ

 ,סרעּפרעק עמוטש יד וצ זיב ןרעוו טקירעדינרעד טינ לָאז רע ;ןכַארּפש עכעלרעפ

 ןוא ,ןבעל ןייז ןופ קנופ א ןיירַא לָאז ייז ןיא ,םיא וצ ןרעוו ןביוהרעד ןלָאז ייז רעבָא

 עירעטַאמ יד ..ןרעו טפעהַאב םיא טימ ןלָאז ייז ,טיוט רעמ ןייז טינ ןלָאז ייז
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 רעד ןופ ףוג רעד ,עירעטַאמ יד ,רימ ןליוו סָאד טָא -- ןרעוו טקיטסיײגרַאפ לָאז

 קיטש ַא רעדָא ךַאז עקידאמט ַא סעּפע זדנוא רַאפ ןייז וצ ןרעהפיוא לָאז ,טלעוו
 -ָאנָאמ רעקידתוינחור זיולב ןוא ױעטקַארטסבַא רעקילָאמַא רעזדנוא ,טײקידעכָאװ
 סעּפע טימ טבעלעגנייא ךיז טָאה רע .רַאפעג ַא ךיז ןיא ןטלַאהַאב טָאה םזיעט
 וצ טרַאּפשרַאפ טַאהעג ארומ טָאה רעכלעוו ,טסיײג רעד ,םזילַאוד םענדָאמ ַא
 -יורט ַא סעּפע ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ייז ןופ טכייוועג טָאה ,סרעּפרעק ןיא ןרעוו
 םימש םימשה .תבש ןוא ךָאװ ,טסייג ןוא ףוג ןשיווצ זדנוא ייב גנוטלַאּפש עקירע

 דרע רעד ףיוא ןוא ,טייקשעלמיה ןעלמיה יד ןיא -- םדא ינבל ןתנ ץראהו 'דל

 רעזדנוא ןזיא סָאד -- טייקשידרע עקידניז ,ערעטצניפ ,ערעווש ,טייקשידרע
 ןטסירק ייב יװ ,רעפרַאש ךָאנ יז זיא זדנוא ייב .טײקיטלַאטשעג-ייוװצ עשידִיי
 ןופ טײקידעכַאװ יד רעמ ךָאנ ךיז טליפ ,רעקידתבש זיא זדנוא ייב תבש רעד

 -עירעטסימ רעד טָא ,גנוקינייארַאפ יד טָא --- טסנוק יד זיולב ןוא .ךָאװ רעזדנוא
 עקידארומ יד ןלייה ןפלעה !דנוא ןָאק -- טסייג ןוא עירעטַאמ ןופ דוחי רעז

 זיא זדנוא זַא ,ןטכַארט וצ שלַאפ ןעוועג טלָאװ סע ..ןבעל רעזדנוא ןופ גנוטלַאּפש

 ןפרַאד רימ ,ןיינ .תוינחור רעליוה ןופ קלָאפ ַא ןביילב וצ טרעשַאב קיביײא ףיוא

 ןזומ רימ ,שדוק ולוכ זיא סָאװ ,גָאט ןטעביז ךייא םעד טימ ןענעגונַאב טינ ךיז
 רעזדנוא ןטיה רימ ןפרַאד סיוועג ..ןתבשרַאפ ךָאװ רעד ןופ געט סקעז עלַא

 יז רָאט רַאפרעד אקווד רעבָא ,רצוא רעטסרעייט רעזדנוא זיא יז ,טייקיטסייג
 -כיל רעד ףיוא ןעגנערבסױרַא יז ןזומ רימ ;טייהנגרָאנרַאפ ריא ןיא ןביילב טינ

 זַא ,ןשטנּוװעג זיא'ס .םיששוח יד ןופ ערעפס רעד ןיא ןריפניירַא ןוא ןייש רעקיט
 -ןייטש יװ טסנוק ַאזַא ןעלקיװטנַא וצ ןבייהנָא ךיז קינייוועניא ןופ לָאז זדנוא ייב
 םייב ךיוא ןבָאה ןעניז ןיא סיוועג סע ףרַאד ןעמ ןוא ,ּדוטּפלוקס ןוא יײרעקַאה
 דָארג זיא ץרפ רעבָא ..ןשטנעמ עסיורג ערעזדנוא רַאפ רעלעמקנעד ןלעטש
 ןופ דניק א ןעוועג זיא ץרּפ אקווד .בייהנָא רעקיסַאּפ ןייק טינ ליצ םעד רַאפ
 ןעניז םעד טכוזעג ץלַא ןיא טָאה רע .תוינחור רעשידִיי רעליוה רעטלַא רעד
 יד ןבירטעג םיא טָאה ןפַאש ןייז וצ .ןבעל ןופ קורדסיוא ןקידנסיורד םעד טינ
 יד ןוא קנַאדעג רעד ,טשרָאד-םערָאפ יד טינ ,טלַאהניא ןשיטע םעיינ ַא ךָאנ טשרָאד
 .עטסקרַאטש סָאד םיא ןיא ןעוועג ןענייז םישוח יד טינ ,ןסיוועג ןופ טייקיורמוא
 -עטניא ,ןשיטע ,ןקידתוינחור) ןלענָאיצידַארט ַא ןגעוו ןדייר ןָאק ןעמ ביוא ןוא
 -עטיל רעשידִיי רעיינ רעד ןיא ליטס (ןקידמישוח טינ ,ןשיטסַאלּפ טינ ,ןלעוטקעל

 ןלָאז סָאװרַאפ טנייה .ץרּפ ןעוועג רעייטשרָאפ רעטסקידנצנעלג ןייז זיא ,רוטַאר
 הדנוא ייב עטעוװעדנופעגנייא טינ ךָאנ ,עיינ טימ ןעלקנוטרַאפ ןלעוו םיא רימ
 רַאפ וליפא ןוא טייקיינ רַאפ טָאה ץרפ ,עקַאט תמא ?ןעמרָאפ עשיצרּפ טינ ןוא
 ,טײקטרעוװילגרַאפ ןופ ךוּפיה רעד ןעוועג זיא רע .טַאהעג ארומ טינ טייקדמערפ
 שרוש רעד רעבָא ,סיינ סעּפע ךָאנ ןטשרָאד ןוא ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 *פשירעלטסניקק טינ ,עטלַא יד ןופ תויח ןייז ןגיוזעג ךָאד טָאה המשנ ןייז ןופ
 (עיגָאלָאנימרעט ענעגייא ןייז קידנכיורבעג) ןלַאװק עשידַיי "?עשירעטכיד; רָאנ
 -עג זיא םזימַאניד ןייז ,טייקכעלגעװַאב עקיבייא ןייז ,טייקיורמוא םצע ןייז ןוא
 "ןשיטסַאלּפ טינ; ,םענעסעזעגנייא טינ ,ןקידנרעדנַאװ םעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוו
 ףיוא ןייטש ןיא ךיוא ןוא ,טרָאװ סָאד ןעוועג זיא טפַארק ןייז .טסייג ןשידִיי
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 טנייה ..טינרָאג רעמ ןוא טרָאװ ןופ ןכייצ ַא ןרעוו טצירקעגסיוא ףרַאד רבק ןייז

 ?טרעיודעג גנַאל יױזַא סע טָאה סָאװרַאפ

 -מָאנ ,ד ,ה סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא רימ ןעניפעג עגארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא

 ףיוא הבצמ ןייק .רעטעּפש רָאי רַאּפ א טימ טנעמַאמ ןיא ןבירשעג טָאה גרעב

 טָאה גרעבמָאנ יוװ ,הביס-טּפױה יד ןוא ,ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ זיא רבק סעצרּפ

 -מורַא ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ ןוא סרעוט-ללכ ,, סָאװ ,םעד ןיא ןגעלעג זיא ,טלייצרעד

 ידע .."הבצמ רעד ףיוא ןביירשפיוא לָאז ןעמ סָאװ ,טלטשּפעגמורַא ןוא ןסירעג

 ןוא ,ףמַאק ןטרעטיברַאפ ַא ןיא ןענאטשעג ןענייז ןטסישידִיי יד ןוא ןטסיערבעה

 (*"ןבעגכַאנ טלָאװעג טינ טָאה רענייק ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא סימָארּפמָאק א

 טוג ייז ןעיירשנָא ייז ףיוא לָאז סָאװ ,ץרּפ ןייק רעמ ןעוועג טינ זיא סע ןוא

 ,ןַאטעג סע טָאה גרעבמַאנ .ץרא ךרד ןבָאה םיא רַאפ לָאז ןעמ ןוא --- ןרסומסיוא

 גרעבמָאנ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .טעטירָאטױא סעצרפ טַאהעג טינ טָאה רע רעכָא

 רעקירעירט רעד וצ ןרעקמוא טזומעג לָאמ ַא רעדיוו ןוא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טָאה

 ןטָאשרַאֿפ טציא ןיא רבק סעצרּפ (1924 ןיא ןבירשעג רע טָאה) ןוא, -- עמעט

 ,(** "ןיוש רָאי ןייג -- סױרַא טינ ןעמ טעז לטערב עניילק סָאד .יינש טימ ףיט

 זיא ,טיײצרָאי ןטנעצ סעצרּפ וצ ,1925 לירּפַא ןט15 םעד ,םורא רָאי א ןיא טשרע

 -- לָאמקנעד-ץרּפ סָאגעשטסָא .א רָאטּפלוקס םעד ןרָאװעג טקעדעגפיוא ךעלרעייפ

 דניירפ עטנעָאנ סעצרּפ ןופ םירבק יד ךיוא ןיירַא טמענ סָאװ ,ץרפ להוא רעד

 ,ץַאלּפ םענופ טייקלָאמש רעד תמחמ ,(++ייקס-נַא .ש ןוא ןָאזעניד בקעי ,םירבח ןוא

 ,רבק סרעטכיד ןטיורג םעד רַאֿפ טקיליװַאב טָאה ענימג רעװעשרַאװ יד סָאװ

 א ןבָאה וצ ןוא לָאמקנעד ןרעדנוזַאב א םיא ןלעטש וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא

 -- ךַאז ענדָאמ ַא סעּפע זיא סרעביירש יירד רַאפ להוא ןייא ,ץרּפ להוא ןשידיחי

 ןבירשעג ךיא בָאה ,תמא ,זיא'ס, .טלעטשעגנדירפוצ סע טָאה ןעמעלַא טינ ןוא

 -יורג ןייק טינ זיא סע זַא ,(גרעכמָאנ .ד .ה ךיוא טגָאזעג סע טָאה רעטעּפש ןוא)

 יד ןיא טעװ רעגנע -- רענייטש יירד יצ ,ןייטש ןייא יצ דיישרעטנוא רעס

 + =- לָאמקנעד ןייא ןעמעלַא ייז רעביא טייטש סע סָאװ ,םעד ןופ ןרעוו טינ םירבק

 ךיוא יו ,עקידעבעל יד בילוצ ףוס לכ ףוס ךָאד ןעמ טלעטש תובצמ רעבָא

 ,ענדָאמ יו רעמ ךָאנ ןוא ,ענדָאמ ןייז רעכיז טעוװ .תורוד עקידנעמוק יד בילוצ

 ןרָאװעג זיא ןטייקכעלנעזרעּפ ענעדיישרַאפ עניױױזַא ירד ןופ יוזַא יװ .,ןעז וצ

 ,רעדנוזַאב ןרעדעי ןופ ןכייצ א ןבָאה ןליוו רימ ּוװ ,טרָאד אקווד סנייא סעּפע

 רבק סעצרּפ ייב .רעייט ןפוא רעדנוזַאב ַא ףיוא זדנוא זיא ייז ןופ רערעדעי לייוו

 יו שרעדנַא -- רבק סנָאזעניד ףיוא ןוא ,סנַאזעניד ייב יו שרעדנַא רימ ןגייווש

 ,דניירפ עסיורג ,ןבעל םייב דניירפ ןעוועג יירד עלא עקַאט ןענייז ייז .סיקסינַא ייב

 ןעוועג זיא יז ,טפַאשדניירפ רעייז זיולב ןקיבייארַאפ טינ ךָאד ןליוו רימ רעבָא

 ייז ןיא רעייט זיא זדנוא סָאװ .דליבסנבעל רעייז ןיא ךירטש ןייא יװ ,רעמ טינ

 ןיילַא ךיז ראפ ןעוועג ייז ןופ רערעדעי זיא ןפַאש רעייז ןיא ןוא ,ןפַאש רעייז זיא

 ,77 'ז ,ץרפ .ל .* (*

 .8ם5 'ז ,טרָאד (*==*

 קרָאי יג ןיא טָאה הבצמ יד ןוא להוא םעד ןלעטשוצפיוא ףיוא דנָאֿפ םעֶד (***

 ךיא ווירב, ןייז עז) סדנוק ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ,וָאנירַאמ בקעי טלמַאזעג

 ,(1951 רעבמעצעד ןט020 ,גָאט רעד ,?עיצקַאדער
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 טייקכיורַאפ יד טָא לָאז סָאװרַאפ טנייה .ץרּפ ןעוועג סע זיא טּפיוהרעד ,טלעוװ ַא
 רעדָא ןצרּפ ןופ רבק ןפיוא ןעמוק סָאװ ,יד ןלָאז סָאװרַאפ ?ןרעוו טקעמעגּפָא
 םעד ךרוד ןבָאה ,ןיקסינַא ןופ רבק ןפיוא רעדָא ןענָאזעניד ןופ רבק ןפיוא
 רעצרעה יד ןיא תעב ,קורדנייא ןקיטלַאטשעגניײא ןַא סעּפע ןייטש ןקידתופתוש
 -ייז רימ ?ןטלַאטשעג ענעדיישרַאפ יירד ןבעל זדנוא ייב עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןוא
 -- רעדנוזַאב יירד יד ןופ ןדעי טימ ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןיא דחיתמ ךיז ןענ
 יווװ ,עיגָאלָאכיסּפ רעזדנוא ןיא טמענרַאפ, רע לייוו ,ןצרּפ טימ טּפיוהרעד ןוא
 ןייז ,ןטקיליײהעג ַא ,ץַאלּפ ןרעדנוזַאב ַא רָאג ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה גרעבמָאנ
 רעשידִיי ַא ןיא ןביולג ןופ לָאבמיס ַא --- לָאבמיס ַא ןענייז רבק ןייז ןוא ןעמָאנ
 ,"רוטלוק רעכעלטלעוו

 ןרָאװעג טרעטשעצ טינ ,קילג םוצ ,זיא --- ץרּפ להוא רעד --- לָאבמיס רעד

 רעזדנוא וצ ,ןבילבעג ץנַאג זיא להוא רעד .ןלַאדנַאװ עשטייד ןוא עשילוּפ יד ןופ

 רעייז ןבילבעג רעבָא ןלױּפ ןיא ןענייז דנַאש סטייהשטנעמ רעד וצ ןוא קילגמוא
 השורי רעקיטסייג רעכייר רעזדנוא ןופ סרעטָאפ יד וצ ןלָאז סָאװ ,ןדִיי קיצניוװ
 | ,תובא-רבק ףיוא ןייג

 -עג, זיא 1925 טניז רָאי סעדעי .עּפָארײא ןברוח ןרַאפ ןעוועג זיא שרעדנַא
 םוצ לוש רעכעלטלעוו רעשידִיי רעד ןופ רעדניק יד ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעגנַאג
 טנעיילעג ןעמ טָאה רבק םייב ,ןטיײלגַאב גוצ םעד ןגעלפ רעטנזיוט .ןצרּפ ןופ רבק
 סָאד .רָאי 15 ןטלַאהעג ךיז טָאה גהנימ רעד .טייק רענעדלָאג רעד ןופ ןלייט
 תעב ןצרּפ ןופ רבק םוצ קעװַא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידִיי ןענייז לָאמ עטצעל
 יז ןבָאה םערָא םעד ףיוא סעטַאל עלעג טימ ,1941 ןיא ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד

 עקידבוט-םויתבש ,עצלָאטש רימ, :ץרּפ להוא ןפיוא טפירשפיוא יד טנעיילעג
 ,(+"ןדלי

 טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ךיוא ,םלוע תיב רעװעשרַאװ ןפיוא רָאנ טינ ןוא
 -םוי-תבש סעצרּפ טימ ךיז טסיירטעג ךָאנ רעטעּפש ןוא טיײצרָאי ןטס26 םוצ ןעמ
 | ,ןדיי עקידבוט

 ןיא; זַא ,טלייצרעד טרעוװו 1941 ןופ גנוטײצדָאטעג רעשידַיי-שילוּפ ַא ןיא
 ,רעטכיד עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא ןופ טײצרָאי ןטס26 ןטימ גנַאהנעמַאזוצ

 טנגעג רעשידִיי רעד ןיא ןקרעמַאב ךיז טזָאל ,געט יד סיוא טלַאפ סָאװ ,ץרּפ ,ל ,י

 "רָאפ ןפרַאד סע .קרעוװ ענייז טימ גנוריסערעטניארַאפ עקרַאטש ַא (עשרַאװ ןיא)

 םוצ ןסעומש ערעלוּפָאּפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-טײצרָאי עכעלרעייפ עייר ַא ןעמוק

 ןוא רעדניק רַאפ ןעגנורעייפ-ץרּפ ענױזַא קיצכעז ."רעטכיד ןסיורג ןופ קנעדנָא

 ןיא רָאנ טינ ןוא ,(+ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ענעסקַאװרעד

 טרעעג קידשפנ-תריסמ ןדִיי ןבָאה טָאטעג-רעלטיה ערעדנַא ןיא ךיוא ,רעוװעשרַאװ

 טפַאשביל ַאזַא טימ ןלָאמעג שפנ-תדיסמ רעזדנוא טָאה סָאװ ,םעד ןופ קנעדנָא םעד

 -ניי ןוא ערעטלע ,סרעביירש עשידִיי ןבָאה טּפיוהרעד .טפַאשרעטסיײמ ַאזַא ןוא

 טפיטרַאפ ךיז ,סָאטעג יד (רַאפ ןוא) ןיא גנוקרַאטש ןוא טסיירט קידנכוז ,ערעג

 ..158 'ז ,1949 ,קרָאירינ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ןָאסלעדנעמ .ש (*

 .252 'ז ,1945 לירּפַא ,טפנוקוצ ,"ָאטעג ןיא ץרּפ, סנירעּפלַא .א טיול טריטיצ (+*

 ,ביבאילת ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפױא ןוא ןברוח סטַאטשיײנ ךלמ ךיוא עז

 | ,22 'ז ,ה"שת
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 רעטעּפש זיא סָאװ ,שטיווָאנמלק .ז טָאה ָאטעג רענליוו ןיא .גנופַאש סעצרּפ ןיא

 ןבָאה סיצַאנ יד ןיהּוװ ,דנַאלטסע ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןעמוקעגמוא

 -יל רעשידִַיי רעד ףױא קוק סעצרפ :טעברַא ןַא ןבירשעגנָא -- טקישרַאפ םיא

 רעד ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד טָאה ָאטעג רענוװָאק ןיא ,(*רוטַארעט

 ןיא ,(*יןצרּפ ןגעו ךוב ַא ןביירש ןיא ןטלַאהעג ָאריּפַאש .ח .ח 'פָארּפ שודק

 ןבירשעג ףלָאװ ףסוי טָאה עקָארק ןיא ןשינעטלעהַאב ערעדנַא ןיא ןוא רעקנוב ַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ רעטעּפש) ..ןצרּפ קידנענעייל ךוב ןייז ןטלַאהַאבסױא ןוא

 ,ןשינעפיט יד ןופ -- סידנופָארּפ עד רָאנ טינ רעבָא ..,(1948 ,סערייא סָאנעוב

 ערעייז ןביוהעגפיוא סרעקיטירק ןוא סרעביירש עשידִיי ןבָאה ןדייל עקימוהת ןופ

 טרעסעב ןיא ךיוא .קרעוו ענייז ןיא ךיז ןָאטעגנײרַא ןוא ןצרּפ וצ ןגיוא עקירעיורט

 תולאש ערעייז טימ ןעמוקעג ןדִַיי עקידנעקנעב ןוא עקידנעקנעד ןענייז ןטייצ

 ליפ ױװַא ןעמ טָאה רעביירש ןשידִיי ןרעדנא םוש ןייק ןגעוו ...ןצרפ וצ תוקפס ןוא

 רעמ ןעמונרַאפ טלָאװ עיפַארגָאילביב-ץרּפ עלופ ַא .םיא ןגעוו יװ ,ןבירשעג טינ

 ,סרעלטסניק-רעטַאעט ,ןטעָאּפ ,סרעקיטירק רַאפ רָאנ טינ רעבָא .דנַאב ןייא יוװ

 "עג ןוא ןעװעג ץרּפ זיא רוטלוק רעשידִיי רַאפ רעפמעק ,סרערעל ,סרעלצרעד

 -- ןײלַא רע ןוא -- קרעו ענייז ,עיצַאריּפסניא רעכעלדנעמוא ןופ לַאװק ַא ןבילב

 ,סרָאטּפלוקס ,סרעלָאמ ,סרעקיפַארג עשידִיי ןרילומיטס וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה
 סָאװ ,ןלוש יד ןופ דימלת ַא ,ןוז סעשטיווַאר ךלמ ,רענגרעב לסָאי ,.סרעקיזומ

 שילַארטסױא רעטייוו רעד ןיא טָאה ,ןייטשלקניוו םעד ייז רַאפ טגיילעג טָאה ץרּפ

 -עג עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ וצ סעיצַארטסוליא טנכייצעג ןוא רעדליב ןלָאמעג

 ,םובלֲא ןַא ןיא טכעלטנפערַאפ יײז רע טָאה ,עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא .ןטכיש
 ןעוועג זיא ץרּפ סָאװ ,רעלָאמ רעשידִיי רעקיצנייא רעד טינ זיא רענגרעב ןוא

 -טנפערַאפ קינלַאק .א טָאה םיא רַאפ רעירפ ,עיצַאריּפסניא ןופ לַאװק ַא םיא רַאפ

 -ידיסח רעד ןופ טריריּפסניא ,ןטינשצלָאה קיצנַאװצ ,ןוגינ ַא ןופ לוגליג ַא טכעל

 ,לקיב המלש 'רד ןופ טרָאװריפנײרַא ןַא טימ ,ץרּפ ,ל .י ןופ עטכישעג רעש

 "ףובדייע גַאלרַאפ רעניטנעגרַא רעד טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ ,1948 ,זירַאּפ

 השמ ןופ טנכייצעג ,"ןעגנולייצרעד עשידיסח יירד, סעצרּפ .ל .י ןבעגעגסױרַא

 ןעגנולייצרעד יירד יד טָאה םולבנגייפ השמ .,1949 ,סערייא סָאנעוב ,םולכנגייפ

 טפַאשביל סיורג טימ (םילבוקמ ,דמלמ רעמלעכ רעד ,רעכעה ךָאנ טינ ביוא)

 ןשירפוס ַא טימ ןבירשעג טסייה סָאד ,ןָא סע טפור גַאלרַאפ רעד יװ ,טחביתכעג

 ,ןברַאפ ייוצ ןיא טקורדעג זיא ךוב סָאד .טריוטסוליא םעד ץוח ַא ןוא בתכ

 רָאנ טינ ןוא ,טיור ןעגנונעכייצ יד ,ץרַאװש טסקעט רעד -- טיור ןוא ץרַאװש

 -- סרענעכייצ ןוא סרעלָאמ עשידִיי ןבָאה ךָאנ רעירפ --- ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןופ ןוויטָאמ טצונַאב ,עטסגנַיי יד וצ זיב לַאגַאש קרַאמ ןופ ,ָאקטַארק .ב ןופ

 ,(***ןעגנונעכייצ ןוא רעדליב ערעייז רַאפ ןעגנופאש סעצרּפ

 1949 ,בינאילת ,2 'מונ ,טײק ענעדלָאג יד ךוברָאילטרעּפ ןיא טכעלטנפערַאפ (+*
 .1949 ,רעטעלב-ָאװיי ןיא ןוא

 ,1745 'ז ,1951 ,קרָאירינ ,1 דנַאב ,עטיל ,זיוחנירג .ש 'רד (5*

 ןבָאה סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק ןגעו .26 לטיּפַאק ,5 דנַאב ,ןלױפ סקנורט .י .* עז (***
 ןופ ןוגיג רעד -- ץרפ, :ינדרי .מ עז סעמעָאּפ ןוא רעדיל סעצרּפ רַאפ קיזומ ןפַאשעג
 ןוא ,1945 ליױּפַא--ץרַאמ ,קרָאיהינ ,רוטלוק רעשידיײ ןיא "ףוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ,10 'מֹונ ,ביבאילת ,טײק ענעדלָאג יד ,"קיזומ רעד ןיא ץרּפ, :יקסוועשסוטס .*
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 רע ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ זיולב טינ טיוט ןייז ךָאנ טבעל ץרּפ
 רעשידִיי רעד רַאפ ךיוא חוכ רעקידנרעטסײגַאב ַא ןוא רעשירעיצרעד ַא זיא
 -רוטלוק ןשידִיי םענרעדָאמ ןצנַאג םעד רַאפ -- טסנוק רעשידִיי רַאפ ךיוא ,לוש

 ,ןבעל

 רעד -- קרעוו עלַא סעצרּפ ןופ עבַאגסיוא רעיינ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא
 רעמ ַא ןיא רימ ןופ ןרָאװעג טרדסעגסיוא ןענייז קרעװ יד ּוװװ ,עבַאגסױא רעטשרע
 ---גַאלרַאפ-רעכיב-ַאקיצ ןיא סיורַא זיא סָאװ ןוא רדס ןשיגָאלַאנָארכ רעקיצניוו רעדָא
 טָאה ץױּפ .קלָאפ סָאד ןענרעל ןעמוקעג זיא עלעדנעמ; :ןבירשעג סענעמ .א טָאה

 זדנוא ןָאק קלָאפ סָאד סָאװ ,קלָאפ םייב ןענרעל ןענָאק רימ סָאװ ,ןזיװַאב זדנוא
 ןדנוא רַאפ טָאה רע .ןצרּפ ןופ וטפיוא רעסיורג רעד טײטשַאב םעד ןיא .ןענרעל
 טנייה ךָאנ ץרּפ זיא רַאפרעד .הריתי המשנ רעשידַיי רעד ןופ דוס םעד טקעלּפטנַא
 ןיא ןוא עיצידַארט רעשידִיי רעד ןיא עשירעפעש סָאד ,עשידִיי קיבייא סָאד
 עשידִיי ערעדנַא עלַא יו ,ם"ױשרוי רעמ ץרּפ טָאה רַאטרעד ןוא ,(**ןבעל ןשידִיי
 ,סרעביירש

 .טייטש סע ּוװ ,ןטרָאד אקווד טינרָאג רעדָא רעקיצניװ טציא ייז טָאה רע

 -- ש"ת תריזג ךָאנ .עשרַאװ ןיא ,ןליױּפ ןיא -- להוא ןייז רעטרעטשעציטינ ַא
 .ןדִיי קיצניװ רעייז ןבילבעג ,קילגמוא ןטסערג רעזדנוא וצ ,טרָאד ןענייז ה"שת
 -- שידִיי ףיוא ןפַאש ַא ןוא ןבעל שידִיי ַא ,ןדִיי ָאד ןענייז סע ּוװ ,םוטעמוא רעבָא
 -ףיט ןוא רעקידעבעל ןופ לַאװק ַא ןעוועג האווצ ענעבירשעג-טינ סעצרּפ זיא
 ..גנוקריוו רעשירעפַאש

 (לכה ךס) האווצ (ד

 ןעוו סָאװ ,טרָאװ ַא זיא סָאד רעבָא ,טגָאזעג סָאװ רָאנ ךיא בָאה --- ?ןעוועג ,.

 -עג ןיא ץרּפ ..שטייט ןכעלטנייוועג ןייז טינ סע טָאה ,ןצרּפ ןגעוו טדער ןעמ

 רעד -- גָאט ןייא ןעוװעג ןענייז ןבעל ןייז ןופ געט עלַא .טפנוקוצ יד -- ןעוו

 .טכיירגרעד טינ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא םעטָא ןייז .רעקידנגרָאמ

 רָאנ ,ןסיוו סָאד טינ; ...ליצ ןייז --- ןכוז ,ןבעל ןייז ןעוועג זיא סָאד -- ןבערטש

 ךיז טָאה סע ןעװ ,טלָאמעד וליפא רערעלק ַא ןעװעג זיא רע ."ןרעלק סָאד

 ,עכָאּפע-גנורעלקפיוא רעד ןיא ןױיובעג .רערעלקפיוא ןַא זיא רע זַא ,טכודעג

 זיא רע .רוטלוק רעשידַיי רעיינ רעד ןופ סעכָאּפע עלַא טכַאמעגכרוד רע טָאה

 ןיק טינ ,ןײלַא גנוגעװַאב יד זיא רע .גנוגעווַאב ןיא רוטַארעטיל עשידִַי יד

 ןענייז ןליצ סעצרּפ .ןליצ עטמיטשַאב וצ ןריפ סרעריפ .ןעגנוגעװַאב ןופ רעריפ

 יּפָא טינ .ןייג ןוא ,ןייג ןוא .ןייג ןסייהעג זדנוא טָאה רע ...עטמיטשַאבמוא ןעוועג

 קיטש םענעגנַאגעגּפָא ןפיוא ךיז ןקוקמוא טינ ןוא .ןרעו דימ טינ ,ךיז ןלעטש

 -עג טינ ךָאנ םיא ףיוא זיא ןעמ סָאװ ,רעד -- געוו ןייא רָאנ ָאד זיא סע .געוו

 -- ליוו רע ,ןיינ ?ןעגנערב ץעגרע זדנוא ?געוו רעד טָא ,רע ליוװ סָאװ ןוא .ןעגנַאג

 ןיוש זיא סָאװ ,םעד טימ ןייז ןדירפוצ טינ ...ןייג ןוא ןייג .ןייג םיא ףיוא לָאז'מ

 -עגנָא טינ עקיטסייג ..ערעיינ ןכוז ןוא ןגעוו עיינ ףיוא ןייג ...ןרָאװעג םיוקמ

 ,1949 טסוגױא ןט7 ,סטרעװרָאפ (*
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 .ןעקנורטעג ןלַאװק ענייז עלַא ןופ רע טָאה ,ץרּפ זיא סָאד טָא -- טייקטקיטעז

 ,סיוא-געוו ,ןייא-געוו ,ןבירטעג םיא טָאה ליצ טינ ןוא טעּפמיא ...טשרָאד

 .ךעלדנעמוא -- טעּפמיא ,דנע זיא ליצ

 "ערג ךיוא -- אליממ ,ןליצ טַאהעג רוטַארעטיל עשידִיי יד טָאה ןצרפ זיב

 ןרענעש ַא ןליוו רימ לייוו רָאנ טינ ...ןצענערג יד טפַאשעגּפָא טָאה ץרּפ .ןצענ

 טיג ןבעל רימ לייוו --- רָאנ ..רוטַארעטיל ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןבעל ןרעסעצ ַא

 סָאד) ׂשידַיי עקידרעטעּפש סָאד ןוא עקיטנייה סָאד ןייז זומ אקווד לָאֵמַא יו יױזַא

 .א,רעשירפ ,רעיירפ ,ןייז סע זומ שרעדנַא ,(םכילע םולש ,עלעדנעמ טלָאװעג טָאה

 ,ץרּפ טגָאזעג טָאה יױזַא

 ןקיטעּפמיא ןצנאג םעד טימ רָאנ ,טגָאזעג סע רע טָאה רעטרעוו טימ טינ

 ןשירארעטיל ןופ םָאױטש ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע ןכלעו טימ .,ןערב

 ,ןפַאש

 טדערעג םגה) רע לי ,ךיז טקנירט סָאװ ,םענייא ןעװעטַאר ןוא ןפלעה טינ

 טָאה רע סָאװ .(ןעװעטַאר ןוא ןפלעה ןגעוו ,םיליכשמ ערעדנַא יו ,רע ךיוא טָאה

 -געמ עלַא ןיא .םינפוא ײלרעלַא ףיוא .ןעמיווע -- טושּפ ,ןעוועג זיא ,טלָאװעג

 ,ןעגנוטכיר טעכעל

 (טייקצנאג טיג יד ךיוא ןוא) טײקיטרַאנדײשרַאפ יד ךיז טמענ ןענַאד ןופ

 ,חסונ ןייז ןופ

 ןעוועג טינ זיא רע .ןריבורּפסיױא ךַאז עדעי ,ןכוזרַאפ ץלַא טלָאװעג טָאה רע

 ןעועג זיא רע .ןפַאש רעדָא ןבעל ןשידַי םעד ןיא הטיש ןייא וצ ןדנובעגוצ

 .עיינ יד טימ טּפיהרעד ,תוטיש עלַא טימ ןדנובעגסיוא

 ןרָאװעג רע זיא -- ?למיירטש, ןופ רעכַאלּפָא ןַא ,ליכשמ ַא --- טסילַאער ַא
 ,שידיסח ןופ רעקיטנַאמָאר רעד

 רעיוב ַא ןרָאװעג רע זיא --- שיערבעה ןופ ןוא *ךַארּפשסדנַאל, רעד ןופ דיסח ַא

 -רעשט יד טריפעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןוא רוטלוק-שידַיי רעיינ רעד ןופ

 -ַאנ ַא ןיא שידַיי זַא ,ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע ּוװ ,ץנערעפנַאק רעציוװָאנ

 םעד ןופ רעבָאהביל ַא ןוא רענעק ַא .קלָאט ןשידִיי םעד ןופ ךַארּפש עלַאנַאיצ

 םעד ןופ רעטָאפ רעד ןרָאװעג רע זיא ,שידִיי-סקלָאפ ןרָאלק ןוא ןטושּפ ,ןטיירב

 זַא ,טסוװעג רעבָא טָאה רע ,ןושל-"ךעלעטניּפ, ןשיטנעגילעטניא ןלעודיווידניא

 סָאװ ,ריא טימ ןוט םיא ןזָאל ,ןקיצנייא םענופ תושר ןיא ךַארּפש יד ןבעגרעביא

 ןיא ,טסוװעג רע טָאה ,ןושל .טינ ןעמ רָאט ,ןייא טלַאפ םיא סָאװ ןוא ליוו רע

 ,ןפַאש ןוא ןבעל סללכ םענופ טכורפ ַא זיא'ס ;דיחי ןופ ךַאז ןייק טינ ןעמעלַא ךָאנ

 טרעה .תורוד ןופ ןפַאש םענופ ,קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ ןבעל םעד ןופ טַאטלוזער ַא

 -טפירש ַא ןופ ךַארּפש רעד ןיא סָאכע עריא ןוא םיטש סקלָאפ םעד רעמ טינ ןעמ

 -- ןפַאש ןפלָאהעג יז ןבָאה סָאװ ,תורוד יד ריא ןיא םוטש ןרעװ .,רעלעטש

 ןעגנַאלקרעדיװ ןיא םערָא ןױעװ ןעגנַאלק ענייז ,םוטש בלַאה ןײלַא רע טרעוו

 ;טייקטסעפ יד ,טייקפיט יד םיא טלעפ סע ,רעגָאמ ,קיפיואנביוא טרעוו טרָאװ ןייז

 ,רעביירש ַא זַא ,טסווװעג טָאה ץרּפ .ןעלצרָאװ עשירָאטסיה ןופ טייקטעפ יד ךיוא

 ןקינייארַאפ וצ ןרעטַאמ ןוא ןעימ ךיז זומ ,ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ טרעוו זיא סָאװ

 -- ללכ םענופ טנשריעג ןבָאה רימ סָאװ ,חסונ ןטימ חסונ-ךיא ןביירש ןייז ןיא

 ןסיוועג ַא ןיא זיא גנוקינייארַאפ רעד טָא ןופ טײקשינַאמרַאה דַארג רעד זַא ןוא
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 ןיא טָאה ץרּפ ..טפַאשרעטסײמ רעשיטסיליטס סרעביירש ןרַאפ סָאמ יד ןעניז
 עכיוה ַא רעייז טכיירגרעד ,קיטסיצילבוּפ ןייז ןיא טינ ביוא ,ןעגנולייצרעד ענייז
 טייקיינ זַא ,ןזיועג רע טָאה אפוג טימרעד ןוא -- טײקשינָאמרַאה ןופ הגרדמ
 ןבעוונייא ,ןבעלנייא ךיז ןענָאק ןטייצרַאפ ןופ טסייג ןוא טסייג-טייצ ,טײקטלַא ןוא
 -נייה רעזדנוא ןיא ,תמא .הפוקת רעדעי ןופ ליטס םעד ןיא סנייא ןרעוו ןוא ךיז
 ,חסונ-שידִיי םעניא תעב ,טציא רעמ ןוא ךיא רעמ ָאד זיא ליטס ןשידַיי ןקיט
 ללכ רעמ ןעװעג זיא ,קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ טשרעהעג טָאה סָאװ
 רעבָא .טייקידהשורי רעמ ,סוחי רעמ ,טייקיטייצרַאפ רעמ ךיוא אליממ ןוא
 רעד ןיא טלַאהנָא ןַא טָאה רע טייו יו ,חסונ רעשידִיי רעקיטנייה רעזדנוא
 -ידִיי רעד ןיא טָאה סָאװ ,םעד ןופ ,ןצרּפ ןופ הקיני ןייז טיצ ,טײהנעגנַאגרַאפ
 טכַארבעגנײרַא -- ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד ןיא וליפא --- רוטַארעטיל רעש
 .טעטילַאודיוװידניא ןופ לַאעדיא םעד ןוא טעטינרעדָאמ ןופ םעטָא םעד

 סָאװ ,ןטסַארטנָאק יד טָא -- דיחי ןוא םיבר ,טעטינרעדָאמ ןוא עיצידַארט
 -- ליטס ןייז ןיא ןטסַארטנָאק סיוא רַאפ יז ןכַאמ וצ טנרעלעג זדנוא טָאה ץרּפ
 רעד ןופ רערעל ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןסַאמ יד ןופ רערעלקפיוא רעד ,רע טָאה
 .ןפַאש ןצנַאג ןייז ןיא טקינייארַאפ -- ץנעגילעטניא

 ןעועג רע זיא ,עיצידַארט-רוטלוק רעשידַיי רעד ןיא טלצרָאװעגניײא-ףיט
 תוישעמ טלייצרעד זדנוא טָאה רע .ןגייווצ ענירג עיינ ךָאנ טפַאשקנעב טימ לופ
 ןעניפעג טלָאװעג טָאה רע .רעטעפש ןופ טכיל סָאד ייז ןיא קידנכוז ,לָאמַא ןופ
 ןכַאמ גנוי טלָאװעג ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןלַאװק-טפנוקוצ
 ןיא רעטכיד עשידִיי יד ןשיוצ רעטסטלע רעד ,ןיילַא ךיז --- ןוא עטכישעג יד
 .ייז ןשיװצ רעטסגנַיי רעד (טפָא ןעוועג זיא ןוא) ןייז טלָאװעג רע טָאה ,ןליױפ
 -רעדניק ..ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה ,טיוט ןרַאפ ,רָאי קיצכעז ןוא יירד וצ
 רעד ןיא ןעמרָאפ עיינ טריפעגנייא רע טָאה רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע וצ .רעדיל
 ,טעברַא-סנבעל רעייז ןקידנע ערעדנַא ןעוו ?רעטלע םעד ןיא ..,עמַארד רעשידִיי
 רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ ביוא .יינ סָאד ןופ ץלַא ןבייהנָא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה
 רעקיניײא רעד -- ץרּפ זיא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעיינ רעד ןופ רעבייהנָא רעסיורג
 .ןבייהנָא ןופ עטכישעג יד זיא סָאד --- ןפַאש ןייז ןופ עטכישעג יד .רעבייהנַא

 ןעוועג זיא סָאד -- רוטַארעטיל ןופ עירָאטַארָאבַאל עלַאטנעמירעּפסקע ןַא

 ,ץרּפ

 ןבערטש םצע סָאד ןוא -- ןעגנובערטש עשירַארעטיל עיינ ערעזדנוא עלַא
 ,םיא ןופ טמַאטש -- סיינ עשירַארעטיל וצ

 יז ,סרעכַאמ-לכה-ךס עסיורג ערעזדנוא ןענייז םכילע םולש ןוא עלעדנעמ

 ןייז טצינשעג טָאה ץרּפ .ןעגנַאגרַאפ זיא סָאװ ,הפוקת ַא ןופ םויס ַא ןעוַארּפ

 רעטניה טייטש סעּפע זַא ,ריא טליפ ענעי ייב .העירי עיינ ַא ןבייהוצנָא רעדעפ

 ךיא; ..סיֹורָאפ ןקוק זדנוא טסייה רעד .סטקידנערַאפ ןוא סעסיורג סעּפע ,ייז

 זיא סָאד "!ןייגפיוא ןלעװ סָאװ ,ןעגנוצָארּפש יד טיה .טייזעג ךעלדנרעק בָאה

 | ...האווצ סעצרּפ
 ןופ רעטייוו טייג !םיא ךָאנ טייג :טגָאז יז ןצרּפ טימ טביילב :טינ טגָאז יז

 ןריפ ךייא ,ןטײלַאב ךייא טעװ קילב רעקיטשרָאד ,רעסייה ןייז .םיא

 .ךייא רַאפ ןייז ןילַא רע טעװ ,ךייא רעטניה ןייז ןלעװ קרעװ ענייז וליפא ןעוו
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 ךיוא ןוט סע טעװ רע .טבעלעג טָאה רע ןעוו ,גנופַאש ןייז טגָאיעגרעביא טָאה רע
 ,טיוט ןייז ךָאנ

 םולש רעדָא עלעדנעמ יװ ,ןינב זיולב טינ ,טנעמַאדנופ זיולב טינ זיא רע

 טמענ ןעמ סָאװ ,ןָאפ יד ;ןינב ןרעביא טרעטַאלפ סָאװ ,ןָאפ יד ךיוא זיא רע ,םכילע
 ןָאפ יד ,ךיז ןטייב סרעגערטנָאפ יד ...ייבעג עטלַא סָאד טזָאלרַאפ ןעמ ןעוו ,ךיז טימ

 ,טביילב
 ןרעה ,קרעוו סעצרּפ ןופ טייקשירפ יד טינ רעמ ןיוש ןליפ סָאװ ,יד וליפא

 -גרידָאלּפסקע יװ ױזַא ,עקידנקעוו ,עפרַאש ייווצ יד ןופ ךיז טסייר סָאװ ,ףור םעד
 !ץר--פ :ןעגנַאלק עקיד

 רַאפ ןרעטסײגַאב וצ ךיז יואר טינ רעדָא לגוסמ טינ ןענייז סָאװ ,יד וליפא
 זיא סָאװ ,טעּפמיא םעד ןרעדנווװַאב ןזומ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא ענייז
 םזַאיװטנע ןכעלטנייועגרעסיוא םעד ,ןכַאז עסיורג וצ ןבערטש ןייז ןיא ןעוועג
 ,לעז רעקיטשרָאד ןייז ןופ

 ןילַא רע זיא סעיצַאזיװָארּפמיא ,עכעלדנימ ןוא עכעלטפירש ,עלַא ענייז ןופ
 רעמ רע זיא ךָאד ןוא ,עטסנעמוקלופמוא יד ,עטסשירַאטנעמגַארפ יד ןעוועג
 סעּפע טליפעג ןעמ טָאה םיא ןיא תמחמ ,קרעוו ענייז יוװ ,ןרָאװעג טרעדנוװַאב
 .ןרעוו הלגתינ טשרע ףרַאד סָאװ ,סעּפע ,טייקכעלגעמ עטכעלקריוורַאפ טינ ךָאנ א

 ןרעװ טנַאקעג טלָאװ סָאװ ,םענייא םורַא יוװ םיא םורַא ןבילקעג ךיז טָאה ןעמ
 "רעכיז ַאזַא טקעוװעג טינ טָאה רענייק רעבָא ,ןרָאװעג טינ סע זיא רע ,יבר ַא
 ,םייריש ןלייט ןוא שיט ַא ןריפ ןעמענ רע טעוװ טָא-טָא זַא ,רע יוװ ,טייק

 -- ,סכעלכיירגרעדמוא ,סטמיטשאבמוא סעּפע ,סטייוו סעּפע טלָאװעג טָאה רע
 "עג טָאה רע סָאװ ,סָאד ױזַא טינ םיא ןיא טצַאשעג ןבַאה ערעדנַא ךיוא ןוא
 "עג טקעלּפטנַא טינ ןוא טכעלקריוורַאפ טינ םיא ןיא זיא סָאװ ,סָאד יװ ,ןבעג

 ןיא .,סשירַאדנעגעל סעּפע םיא םורָא ןבעוװ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ,ןרָאװ
 ,סָאד קידנעטש ןעמ טכוז ,סָאטימ ַא ןרעוו וצ ןריונעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד
 זַא ,טלָאװעג טָאה ןעמ .זיא רע סָאװ סָאד טינ ,ןייז לָאז רע זַא ליוו ןעמ סָאװ

 יואר ןעוועג זיא רע זַא ,ןמיס ַא .ןעוועג זיא רע יװ ,רעסערג ךָאנ ןייז לָאז ץרפ
 ןטלַאהפיוא ןָאק סָאװ ,רעד ?שטנעמ רעסיורג ַא זיא רעוו ...רעסערג ךָאנ ןייז וצ
 טבעלעג ןבָאה לָאז ץרּפ ןעוו ,ןיירַא םיא ןיא טמולח טלעוו .יד סָאװ ,טייקסיורג יד

 עלַא ענייז ןופ עטסנעש יד ןרָאװעג רשפא רע טלָאװ ,ט"שעב ןופ ןטייצ יד ןיא
 ,םולח רעד ,ףור רעד ,געוו רעד זדנוא רַאפ רע זיא טציא ךיוא ןוא ,?ןטכישעג,
 רעבָא ריא רַאפ זיא רע ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעגרעדנווו יד
 ...האווצ ַא --- ךיוא

 ,סָאד רעביא טזָאל רערעדעי טינ .השורי ַא טביילב רעביירש ןתמא ןדעי ןופ
 ןענייז סָאד -- השורי סרעביירש ַא .האווצ ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ טרעוװ זיא סָאוװ
 ןענעייל רימ סָאװ ,טָאבעג רעד זיא סָאד --- האווצ ןייז ,קרעו ערעסעב ענייז
 םענעבירשעג-טינ סעצרּפ ןגעװו ךיז טדער סע ןעוו .ןטיה ןוא -- סױרַא ייז ןופ
 ןעגנופַאש ענייז ןיא ןײרַא ןענעייל רימ סָאװ ,סָאד ךיוא סע זיא ,טנעמַאטסעט
 ןעוועג זיא תורוש ענייז ןשיווצ זַא ,ױזַא טפָא ןבירשעג ,ןסייוו רימ יוװ ,טָאה רע
 רימ ןענעייל האווצ ןייז ךיוא ןוא .ייז ןיא יו ,רעמ ךָאנ טינ ביוא ,רעקיצניװ טינ
 ,ייז ןיא רָאנ טינ ,ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל ענייז ןופ תורוש יד ןשיווצ
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 ַאזַא ןופ ןעד טָאה -- ןצרּפ ןופ ןבילבעג ןעד זיא (ןגערפ ןעמ טעװ) רעבָא
 טנָאקעג רעלעטשטפירש ןקידנעלפייווצ-שיגַארט ןוא ןקידתוריתס-שיטַאמַארד ןימ
 .ַאזַא וליפא ןרָאװעג טנַאמרעד לָאמ ןייא טינ רעִירפ זיא סע ?האווצ ַא ןביילב

 ןייא רָאנ ןעד ןַארַאפ ,ןגערפ ןעמ טעוװ ,ןָאפ-ץרּפ רעד ףיוא זיא ...ןָאפ יוװ טרָאװ
 ןעצ ןטפירש ענייז ןיא ןעניפעג טינ ןעד ןעמ ןָאק ?טָאבעג ןייא ,טפירשפיוא
 ןוא ןטָאבעג ענייז ןופ טייקנדיישרַאפ יד טָא ןעד זיא ןוא ?ןטָאבעג ענעדיײשרַאּפ
 ךיוטש-רעטקַארַאכ רעלַאטנעמַאדנופ ןייק טינ ןעד יז זיא !לַאפוצ ַא ןעקנַאדעג
 -רָאפמוא רעמ ןייז לָאז סָאװ ,סעּפע םיא ייב ןעד ןַארַאפ זיא ?ןפַאש ןצנַאג ןייז ןופ
 יװ -- "דלעפ ןיא טניװא ַא ?ןרעדנע ןייא ןיא ךיז ןטלַאה ןייז יו ,ךעלרעדנע
 ןיא תואיקב רעייז סָאװ ,ענעי ןוא .ןגערפ ןעמ טעוװ -- ?ןּפַאכ םיא ןעמ ןָאק
 ןגעוו טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ ךיוא ןעקנעדעג ייז זַא ,סיורג ױזַא זיא ןצרּפ
 :תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןגערפ ןוא רעטייוו ךָאנ רשפא ןייג ןלעוו --- םיא

 -- זַא ןבעל סרעטכיד םעד ייב ךָאנ ןבירשעג טינ ןעד ןיילַא ריא טָאה --

 יד יו ,ןעניפעג וצ רעוש ױזַא טקנוּפ זיא ןפַאש ןייז ןופ וויטָאמ-טנורג םעד;

 ,ךעלגעממוא טינ טסייה רעווש, :ןרעפטנע לעוװ ךיא זַא ןוא ??ענייז גנוטכיר-טנורג

 סדיחי םעד) ןוויטָאמ-טנורג עכעלטע ףיוא ןזיוועגנָא בָאה ןילַא ךיא :היארהו

 ;דיחי ןטלייורעדסױא םענופ לַאעדיא רעד ;ןעגנובעלרעביא עטסקינייוועניא

 וליפא בָאה ךיא ;(ו"זַאא ?גנוױשנָא-טלעװ עשידַיי; יד -- ךָאנרעד :שפנ-תריסמ

 ןעמ טעוװ -- ,(םזיטנַאמָאר םעד) גנוטכיר-טנורג ןייז ןריזירעטקַארַאכ טווּורּפעג

 -ַארעטיל יד ןיא ךָאנ טגָאזעג טינ ןעד ןײלַא ריא טָאה; :ןגערפ וצ ןרעהפיוא טינ

 -נעטש רע טָאה ,לאוי רמז-ילכ ןייז יוװ ױזַאק זַא ,1908 ןופ ןטפירשטַאנָאמ עשיר

 סע זיא ,טגָאזעג סע בָאה ךיא ביוא ,ןונ "?ןענופעג טינ לָאמ ןייק ,טכוזעג קיד

 ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד טָא ןוא) רעבָא ,ץרּפ טָאה "ןענופעג; ,אמזוג ַא ןעוועג

 ןענופעג ,סנטשרע ,טָאה רע (ןגָאז וצ ןעװעג ןסיוא ןיב ךיא סָאװ ,רקיע רעד

 טָאה םיא סָאװ ,סָאד ,סנטייווצ ,ןוא ,ןכַאז ענעדיישרַאפ ךס ַא רָאנ ,ךַאז ןייא טינ

 ..ןכוז סָאד יװ ,ןעניפעג טָאד ױזַא טינ עקַאט ןעוועג זיא ,טריריּפסניא

 -םיוא רעד ןגעוו עגַארפ עקידרעַירפ יד ,ןגָאז ןעמ טעװ ,ץלַא ךָאד טביילב
 ּרעדנַא ןַא רַאפ סָאװ ..ָאטָאמ ןייק טינ זיא ןכוז ףָאפ סעצרפ ףיוא טפירש
 -אֹכ א סעצרּפ זיא סָאד *?ןרעלק סָאד רָאנ ,ןסיוו סָאד טינ, ?רימ ןבָאה טרָאװ
 יז ,סייו יז ?ןַאפ א רַאפ ןעד סע ךיז טסָאּפ רעבָא ;םזירָאפַא רעשיטסירעטקַאר
 -- ,ןפַאש ןייז ןופ יוװ ןָאזרעּפ ןייז ןופ -- ןצרּפ ןופ קורדנייא רעד ...טינ טרעלק
 . ןופ רעמ ןוא ,ןסיו ןופ יװ ,ןןרעלק ןופ רעמ קורדנייא ןַא טּפָא ןעוועג ךָאד זיא
 זיא -- ןורסח רעסיורג ןייז ןוא -- הלעמ עסיורג ןייז .ןעניפעג ןופ יװ ,ןכוז
 רעטלעטשעגנייא ןייק ןוא רעטלעטשעג ןייק ןעוװעג טינ זיא רע סָאװ ,ןעוועג
 טינ; ..ךיז ןעיינַאב ןייא ןיא ,ךיז ןגעװַאב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טסייג
  ןוא רָאװ טינ; -- ,ןצרפ טריטיצ טפָא ןילַא ךיא בָאה ,"שלַאפ טינ ןוא רָאװ
 ..טקלעוװרַאפ רעדָא קידנעַילב ,טלַא ןוא שירפ רָאנ ,ןעיידיא ןענייז שלַאפ טינ
 טקעטש ןוא טמענ עשירפ :זָאנ יד וצ טגייב ,עיידיא ןַא וצ ךייא טגָארט ןעמ זַא
 ןעמ טעװ ,סָאד רימ ןלָאז .,?סױֹרַא טפרַאװ עטלַא ,טסורב רעד ףיוא ףיוא ךייא

 ודנוא טָאה רע זַא ,ןעמעננָא ןעמ לָאז ?האווצ סעצרּפ רַאפ ןטכַארטַאב ,ןהנעט |
 יד זַא ,ןגָאז ןעמ לָאז ?ןעיידיא עשירפ וצ רָאנ ,ערָאו וצ טינ ןבערטש ןסייהעג
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 ןְליפַא ןוא) עיידיא יד טינ זיא רקיע רעד זַא ,זיא ןפַאש ןייז ןופ עיידיא-טּפיוה
 ןעק ?טייקידגע;לב ריא ,טייקשירפ ריא --- רָאנ ,ןײלַא (עיידיא-טּפיוה יד טינ
 ןקעמש וצ םולב ַא ןייז רוטַארעטיל לָאז ?רוטַארעטיל רַאפ םַארגָארּפ ַא ןייז סָאד
 סעצרּפ ןופ ךופיה רעד סָאד ןעוװעג טינ ןעד טלָאװ ןוא ?טינרָאג רעמ ןוא ---
 ?טָאבעג

 עקיטכיר ןענייז ןטַאטיצ יד שטָאכ זַא ,ךיא רעפטנע ןגַארפ יד טָא ףיוא
 סע זיא ,ץרּפ קיטש ַא רעכיז זיא טייקיינ ןוא טייקשירפ ןכוז סָאד שטָאכ ןוא
 ,ץרּפ רענעי ,ןעמוקייב טלָאװעג טָאה ןיילַא רעטכיד רעד סָאװ ,ץרּפ רענעי רעבָא
 ,,טלגנַארעג גנַאל-ןבעל ַא ךיז טָאה ןײלַא רע ןכלעוו טימ

 ,ערעדנא ענעדיישרַאפ ץוח ַא) עלַאטנעמַאדנופ ייווצ ןעוועג ןענייז סע ,עי
 ןעמ ןעו ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד סָאד טָא ןוא --- סעצרּפ (ענווָאטנורג עכלעזַא טינ
 ,האווצ -- ענעבירשעג-טינ -- (רעייז רעדָא) ןייז ןענעייל קיטכיר ליוו

 ייֵלְרְעְלַא ןופ רעכוזרַאפ ַא ןוא רעכוז ַא .רעכוז ַא עקַאט ןעוועג זיא ץרּפ ןייא
 -מוא ןַא ,םימעטמ ןוא םימעט עלעוטקעלעטניא ,עכעלטפַאשלעזעג ,עשירַארעטיל

 ךיא סָאװ ,רעד .שטנעמ רעטלעטשעגנייא-טינ א ןוא רערָאלקמוא ןַא ,רעקַיור

 -יבייא ,רָאטַאטנעמירעּפסקע ,"רעטסיימ-ןבָארּפ, ןפורעגנָא ךָאנ לָאמַא םיא בָאה
 -שראד א יוװ זיא ץרּפ רעקיזָאד רעד ...רעקידנערַאפ טינ ןוא -- רעביײהנָא רעק
 יי ..לַאװק ןדעי וצ ןלַאפעגוצ רעקיט

 סָאד טכַאלעגסױא טָאה רע .ליכשמ ַא ןעװעג זיא רע !סיוועג ?הלכשה
 .,ליֿפעג ןופ גנוײרפַאב ,קנַאדעג ןופ טייהיירפ ,גנודליב טקידײרּפעג ,למיירטש
 ןצעװצקעװַא יז רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע !יאדווא ?!קיטנַאמָאר עלַאנָאיצַאנ
 ןעװעג ןענייז ןוָאפ-גנולקיװטנַא ערעדנוזַאב רָאג ייווצ ןייק טינ ןוא .ןָאנביױא
 רעד ןיוש .קיטנַאמָאר עלַאנָאיצַאנ ןוא םזילַאנָאיצַאר רעשיליכשמ -- םיא ייב
 ;ןעלקעלג עשיטנַאמָאר טימ לצימ ַא ןגָארטעג טָאה םיא ןיא "ץלק רעד ,ליכשמ

 ..קיטנַאמָאר רעשידיסח ןייז ןיא ךעלטשער-הלכשה ןעוועג ןענייז ױזַא טקנופ
 סָאװ ןוא ..תודועס עדייב ןופ ןסָאנעג טָאה רע ,ןסעזעג רע זיא ןשיט עדייב ייב
 ץרפ .ןייג ,ָא ?ןעגנַאגעגײברַאפ ץרּפ םיא זיא -- םוילַאיצָאס חוכמ סעּפע זיא
 טינ לָאמ ןייק םיא ןופ ךיז טָאה רע ןוא .*דָאירעּפ ןלַאקידַאר; ןייז טַאהעג טָאה

 .רענגעק עניד וצ יא ,םוילַאיצַאס םוצ יא טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .טגָאזעגּפָא
 לַאירעטַאמ ןקיסַאּפ ןכוופיוא טנעקעג קרעװ סעצרּפ ןיא ןטלָאװ םידדצ עדייב
 ןופ עינָאלָאעדיא רעד ןגעו קיטכיר זיא ענעגייא סָאד ...עדנַאגַאּפָארּפ רעייז רַאפ
 יוא רעד טימ ,ןסױטשעגּפָא ךיז ןופ ץרּפ יז טָאה טנַאה ןייא טימ .םזילַאנָאיצַאנ
 א רע טרעװ טָא ןוא *רעעּפָארײא; ןַא רע זיא טָא .ןעמונעגמורַא -- רערעד
 רעווש זיא סע ..םזינרעדָאמ ןוא םוילַאנָאיצידַארט :רעטייוו ןוא .,,?דויבש דִלי;
 ןשיוצ טגיװעג ךיז טָאה ורמוא ןייז .רעטנעעג ןעוועג ןצרּפ זיא סָאװ ,ןגָאז וצ
 ,,ןטייוװש םוצ --- לָאמ ַא ,קע ןייא וצ לָאמ ַא טרעטנענרעד ךיז ןוא ןדייב ייז

 טרעהעג טינ טָאה ץרּפ זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ ןעוו ,טכערעג ןייז טעװ ןעמ ,ללכה
 -גיו ,טלעו רעשידַיי רעד ןיא גנוטכיר ןייא וצ טינ יאדווא ןוא רוד ןייא וצ
 (ןטסילַאנָאיצַאנ רעדָא ןטסיקלָאפ ,ןטסילַאיצָאס ,םיליכשמ) תורוד יירד סנטסקיצ
 ןוא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידִיי רעיינ רעד ןיא ןעגנוטכיר עלַא טינ רעיש ןוא
 סָאד רעבָא ,תמא זיא סָאד ...טרעּפרעקרַאפ ןעוועג םיא ןיא ןענייז רוטַארעטיל
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 *רעשיטסילַארולּפפ רעד ,רעשירַאטנעמנַארּפ רעד -- ץרּפ ןייא רָאנ ןעוועג זיא
 רע אקווד ,טײקצנַאג ךָאנ טקנעבעג ףיט טָאה ץרּפ רעד טָא דָארג רעבָא ,ץרּפ
 | ..טייקכעלטייהנייא וצ טבערטשעג טָאה

 ןיא טקיטיײגעג ךיז רע טָאה רעמ ץלַא ,ןעוועג זיא רע רעקידלקַאװ סָאװ ,ָאי
 טמולחעג רע טָאה רעמ ץלַא ,ןעוועג זיא געוו ןייז רעקידלּפענ סָאװ ,טייקטסעפ

 זיא'ס זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןליוו ןופ טייקטרירטנעצנָאק ןוא טיײקרָאלק ןגעוו
 ןוא טייהיירפ רעלופ ןופ לַאעדיא םעד ןשיוצ הריתס עטסקינייװעניא ןייק ָאטינ
 ,ץרפ רעטייוצ רעד ןעוועג זיא סָאד טָא ...גנורינילּפיצסיד-ןיילַא ןופ געוו םעד

 -עג רשפא טָאה רע סָאװ ,"וב לכא ּפיט םענופ טכַאמעג קזוח טָאה סָאװ ,רעד
 טָאה םיא יוִװ ,יוא ...ןטײקבלַאה טסַאהעג טָאה סָאװ ,ױועד ,ןילַא ךיז ןיא ןגָארט
 ,ןברָאטשעג טכער טינ לָאמ ןייק זיא רענייק טעמכ ּווװ ,*טָאטש עטיוט; יד ןסערעד
 ,עטכעלש ןייק טינ ,עטוג ןייק טינ !טבעלעג טכער טינ רענייק טָאה סע לייוו
 ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ עצנַאג טכוזעג טָאה רע יװ ,יוא "!טיקידצ ןייק ,םיעשר ןייק
 ןעוװעג ךָאד רע זיא ןיינ רעדָא ָאי ליומ ןלופ ןטימ ןגָאז וצ קִיעפ ןענייז סָאװ
 -עג ?עכעלמיטסקלָאפ, יד ןוא "עשידיסחג יד טמולחעגסיוא טָאה סָאװ ,רעד

 ...ןטכיש
 "יא ןוחצינ ןייז ,ןילַא ךיז טימ ףמַאק סעצרּפ זיא סָאד -- *ןטכישעג, יד

 -סקלָאּפ לייט ןטסערג םעד ןופ עיידיא-טּפיוה יד ןעד זיא סָאװ ,ןילַא ךיז רעב
 -רעּפ רעצנַאג ןוא רעלופ רעד ןופ עיידיא יד ?שידיסח ןוא ןטכיששעג עכעלמיט
 -מאזפיוא עטצעל יד טניימ סָאד סָאװ ,שפנ-תריסמ ןופ עיידיא יד ,טייקכעלנעז
 ןצנַאג ַא ןופ ,ןליו ןופ טכַאמ עטסכעה יד ,תוחוכ עטטקינייװעניא עלַא ןופ גנול

 ..ןליוו ןטרירטנעצנַאק ַא ןוא

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ךָאד סע זיא ,ץרּפ רעטייווצ רעד טָא ,רע
 םענרעדָאמ, םעד רַאפ -- ןיילַא ךיז ןיא "ןשטנעמ םענרעדָאמ; םעד רַאפ ןקָארש
 רָאנ ,ןבעל ןייק ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןיײלַא רע יװ ,טינ טָאה; סָאװ ,?ןשטנעמ
 .."ןצכעליוו ןוא ןזירּפַאק רָאנ ,ןליו ןייק טינ רעבירעד טָאה רע :ןטנעמָאמ
 ךיז יײרטעג ןייז ףוס ןזיב ,ןייז ץנַאג ,ןייז טסעפ .ןליוו ךָאנ טקנעבעג טָאה ץ'רּפ
 רעלטסניק םעד קנַאד ַא סָאװ ,םולח רעד --- םולח ןייז ןעוועג זיא סָאד --- ןיילַא

 טָאה רע סָאװ ,ןרָאװעג ץרּפ זיא טסנוק ןייז ןיא ...רָאוו ןרָאװעג רע זיא ,ןצרּפ ןיא

 -כעלטייהנייא רעקיצניװ סָאװ ,ָאי ...ןבעל ןיא ןעוועג טינ זיא ןוא ןייז טלָאװעג

 -טייהנייא ןגעוו טמולחעג רע טָאה רעמ ץלַא ,ןעוועג ןיילַא םיא ןיא זיא סע טייק

 לייוו ,ןביילג סָאװ ,יד ךָאנ טקנעבעג ױזַא רע טָאה רַאפרעד ןעד יצ .ןוא .טייקכעל

 רע טָאה -- רעטלצרָאװעגסיױא ןַא ?תוקפס ןופ ןרָאװעג טקינײּפעג ױזַא זיא רע

 טָאה רע ןוא .עיצידַארט עקידלצרָאװ יד יװ ,ןטלַאהעג רעייט ױזַא טינ ךַאז ןייק

 טָאה "?רוטארעטיל רעזדנוא טלעפ סָאוװע :עגַארּפ רעד ףיוא ןרעפטנע טפרַאדעג

 יד; -- ןוא ןביולג ,טײקצנַאג ...*עיצידַארט --- ןטשרע םעלַא וצ, :ןבירשעג רע

 | .."טייק ענעדלָאג

 םיא רַאפ זיא סע שיטסירעטקַארַאכ ףיט יוװ ןוא ןעוועג זיא רע גנוי יװ

 שידָאמטלַא ,טלַא ןבױהעגנָא ךָאד רע טָאה) ,טייקכעלטנגוי וצ געוו ןייז ןעוועג

 . טינ רע טָאה -- (רענרעדָאמ ץלַא ,רעגנַיי ץלַא ןרָאװעג ,רעטייוו סָאװ זיא ןוא

 ןגָארט ,קלָאפ טלַא ןַא וצ -- ןרעהעג רימ זַא ןוא -- טרעהעג רע זַא ,ןסעגרַאפ
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 רעד ןיא ןרוטלוק עטסטלע יד ןופ רענייא ןופ השורי יד ךיז טימ ןוא ךיז ןיא

 רע .,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכוזעג רע טָאה השורי יד טָא ןוא ,טלעוו

 טמיטשַאב טרעווק סָאװ ,המשנ יד ,"קלָאפ ןופ המשנ יד; טנָאמעג ריא ייב טָאה

 -ָאק-יגַארט, ןבירשעג רע טָאה סָאודרַאפ ַא רַאפ סָאװ טימ ..."עיצידַארט ךרוד

 .ןענרעל ןייֹרַא רדח ןיא רעדניק וצ טייג ןַאמ רעָארג-זיירג ַא ,רעטלַא ןַא :שימ

 ,ר9 ""הטארעטיל עטסגנַיי יד ,עננוי ַא ןוא -- קלָאפ עטסטלע סָאד ,טלַא ןַא

 ןעז טלָאװעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טָאה ,רעטסגנַיי רעד ,רעגנוי רעד

 ' ,"טיײקטלַא, -- רעמ
 "ייֿמ וצ תועס ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ןזיועגנָא ןיוש לָאמ ןייא טינ בָאה'כ

 -ַארע םעניא ,רעירפ זַא ןוא -- רעטלע דעד ףיוא םיא טימ ןעשעג זיא קָאד זַא ,ןענ

 "טטכטזיומעג , םענופ "לטייה ענירג סָאד , ןסירעג טָאה רע ןעוו ,?דָאירעּפ ןלַאקיד

 השורי עקידעבעל יד !תועט ַא ..עיצידַארט ןגעק סיוכרוד ןעוועג רע זיא --

 ןיא טביילגעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע יוװ ױזַא ,טנקיילרַאפ טינ לָאמ ןייק רע טָאה

 -לעזעג ןעוװעג זיא רע ןעו ,טלָאמעד וליטא ,טיוט זיא סָאװ ,שיצידַארט רעד

 -עג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאלימיסַא עשידִיי-שיליוּפ טימ ןדנוברַאפ ךעלטפַאש

 ןוא -- רע טָאה טלָאמעד וליפא -- קעטָאילביב עשידִיי יד ןבעגסױרַא ןפלָאה

 םעניא -- קעטַאילביב עשידִיי דנַאב ןטשרע םוצ לקיטרַא:םַארגָארּפ םעניא עקַאט

 -- ןשטנעמ עלַא יו ךיילג רימ ןענייז עבטב, :ןבירשעג --- ?גנודליב ,, לקיטרַא

 ןבעל רעזדנוא לייוו ,רעקלעפ ערעדנַא וצ ךיילג טינ קלָאפ רעזדנוא זיא ךָאד ןוא

 .."זתולג רעד -- זיא יבר רעזדנוא ,שרעדנַא זיא עטכישעג רעזדנוא ,שרעדנַא זיא

 סָאװ ,ןזייוופיוא , --- ןעוועג זיא םַארגָארּפ-?גנודליב,, ןייז ןיא טקנוּפ רעקיטכיוװ ַא

 זיא סע סָאװ ןוא ןרעק זיא סע סָאװ ;זמערפ זיא סע סָאװ ןוא סרעזדנוא זיא

 ףיוא טעּפעשטעגוצ זדנוא וצ ךיז טָאה סָאװ ,טיולפמוא ךיוא ,יורטש ןוא עװעילּפ

 ןוא הלכשה ןיא טקעטשעג ףיט ךָאנ רע טָאה טלָאמעד ."ןטעב-תולג ענעדיישרַאפ

 רע זיא ךָאד ;"תוחומ ערעזדנוא ןיא ןכַאמ קיטכיל, ןעוועג זיא ליצ-טּפיױה ןייז

 רָאנ טגרַאזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד ןופ טייוו יו ,ױזַא ,טייוו ןיוש ןעוועג

 עסיורג ַא רעייז ןבעגעגוצ טָאה רע .דיחי ןופ גנוטער ןוא גנורעלקפיוא רעד רַאפ

 ,דיהי ַא; :קלָאפ ןייז ןוא דיחי םעד ןשיוװצ ָאד זיא סָאװ ,תוכייש רעד גנוטיידַאב

 רעקיצנייא רעירפ ןייק טינ זיא ,לקיטרַא ןטנָאמרעד ןיא ןבירשעג רע טָאה

 ךיז טײרּפשרַאפ סָאװ ,ץענ רעד ןיא גיוא ןַא זיא רע .טלעו רעד ףיוא טקנוּפ

 ןיא זיא שטנעמ ַא .רוד ןייז זיא ץענ יד :דרע רעד ףיוא ץַאלּפ ןסיוועג ַא ףיוא

 םחרכא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,טייקירעייהעגמוא רעד ןופ עלעגניר ַא סגעוונייא

 א וצ טרעהעג רע זַא ,ןגָאז ךיז ףיוא ןעק רעוו .תורודה לכ ףוס דע וניבא

 רעד ןופ ,ץעג רעד ןופ ןגיוא עלַא טימ גנודניברַאפ טָאה סָאוװ ,רעד :קלָאפ

 ךיז טיצ סָאװ ,טייק יד טוג ןעק ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא רעטיײרּפשרַאפ

 ןלַארעביל-םיליכשמ יד וצ ךוּפיהל ..."גָאט ןקיטנייה םעד ויב וניבא םהרבא ןופ

 ןשטנעמ ענלצנייא טינ, זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ,ןלַאקידַאר-םיליכשמ יד ןוא

 רימ,  ,קלָאּפ ַא ןענייז ןדִיי ."רעקלעפ -- רָאנ ,ןקינייארַאפ ךיז ןענעק ןוא ןפרַאד

 "טלעװ רעזדנוא ,ץיו רעזדנוא ,ןפירגַאב ערעזדנוא ,ןעיידיא ערעזדנוא ןבָאה

 "ועלקיװטנַא וצ ייז זדנוא טפלעה -- גנּוױשנָא

 ךוא רערָאלק ךָאנ -- זיא סָאד ;1890 ןיא גנורעדָאפ ןייז ןעוועג זיא סָאד
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 .טיוט ןייז רַאפ רָאי עכעלטע ,1910 ןיא םַארגָארּפ ןייז ןעוועג -- רעטמיטשַאב
 ןַא סעּפע יֹוזַא םתס טינ טָאהעג ןעניז ןיא רעטעּפש ךיוא רע טָאה ,רעירפ יו
 ןיק טינ םגה ,עטמיטשַאב ץנַאג ַא רָאנ ,עיצידַארט עשירָאטסיה עטקַארטסבַא
 ןייק, .."גנויױשנָא-טלעוװ עשידַיי; עשיטַאמגָאד ןייק טינ יאדווא ןוא עטרעווילגרַאפ
 טקנעבעג ױזַא טינ ,ןבירשעג רע טָאה ,ץרַאה עשידִיי עקידנטולב סָאד טָאה לָאמ
 ןטסכעה ןופ ץיּפש ןפיוא ןלעטש ךיז לָאז סָאװ ,איבנ םוצ .,טנייה יוװ ,איבנ םוצ

 יד .."ןקעלּפטנַא ריא ןיא המשנ:טלעו עשידִיי יד ןוא ןעז טלעוװו יד ,גרַאב

 !סיוװעג ?טייקשידי ..המשנ-טלעוו עשידַיי יד טנימעג טָאה המשנ עשידִיי
 -- םייח טיִמ .ּפמוז ןייק ,רעסַאװ קידנעייטש ןייק טינ זיא טייקשידַיי, ...רעבָא
 ןרעוו ןעמונעג טינ רָאט טייקשידִיי -- -- -- .הרות יד -- יז ןעמ טפור
 רעקיצנייא-ןוא ןייא רעזדנוא זיא 'שידי" -- -- -- שימַאניד רָאנ ,שיטַאטס
 .."טָאג ןכעלשטנעמ םוצ ,ןשטנעמ ןכעלטעג םוצ .ןשטנעמ םוצ געוו

 -רַאפ ןופ טינ דייר ךיאק :ןבירשעג רע טָאה טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב
 םענעגייא טימ רָאנ ,ָאטעג ןופ סױרַא לָאז ןעמ :ָאטעג ןקיטסייג ַא ןיא ךיז ןסילש
 טינ עמענ ןוא ןבעג ףשיוט ןוא .ןגעמרַאפ ןקיטסיײג ןגייא ןַא טיִמ ,טסייג
 -גיס רעד ןייז רע זומ ,שטנעמ רעד ןעמוק לָאז ,ץנעטָאּפמיא זיא ָאטעג ,ןעלטעב
 ןוא ןעמרָאפ- רוטלוק עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ץנעסעטניווק יד ,לכה-ךס רעד ,זעט
 ..:?ןעגנּוױשנָאד טלעוו

 ןוא "ךעלשטנעמ-ןימעגלַאא ןשיװצ זעטניס םעד טכוזעג רדסכ טָאה רע
 :"היסערגָארּפ, ןוא "ויטַאװרעסנָאק, ןשיוװצ ךיילגסיוא םעד ךיוא ,?לַאנָאיצַאנ,
 סָאװ ,טירשרָאפ ןוא םזיטַאװרעטנָאק -- ןבירשעג רע טָאה --- ץַאזנגעק ןוא ץַאז
 ,ןעמַאזוצ .קיעפ-סנבעל טינ עדייט ןענייז ןעמונעג סרעדנוזַאב ?רעקלעפ-סנבעל זיא
 םעד טפַאשַאב סָאװ ,סעצָארּפ עד ,ןבעל סָאד ייז ןענייז ףמָאק ןקיביײא ןיא
 "זעטניס

 טסייה ,ךיז טָאה רע -- ?ןעידיא ערָאװ טכוזעג ָאי טָאה ץרּפ ,סע טסייה
 -- ךיא רעפטנע -- ןיינ ?טייקיינ ןוא טייקשירפ רעייז טימ טנגונַאב טינ ,סע
 רימ סָאװ ,רתוס טינ סע זיא ךָאד ןוא -- טימרעד טנגונַאב טינ ךיז טָאה רעי

 ןיא יו ױזַא -- טרפ םעד ןיא ךיוא זַא ,רָאנ טזייו סָאד ,טגָאזעג רעירפ ןבָאה
 ןופ טרּפ ןיא יו ױזַא ,רעביולג םעד ןצרּפ ןוא רעלפייוצ םעד ןצרּפ ןּופ טרּפ
 ייוצ ןעוועג ןענייז -- ץרּפ *רעקיטנַאמָאר; םעד ןוא *טסילַאער; םעד ןצרּפ
 ןעועג ןענייז ןעיידיא סָאװ ,ץרּפ ַא ןעוועג זיא סע :טסורב סרעטכיד םעניא ןלעז
 ,טייהרעשירפ רָאנ טוג ןענייז סָאװ ,ןעמולב ,"ןקעמש וצ ןעמולב, רָאנ םיא רַאפ

 רָאנ ,ןעמולב טינ, טכוזעג טָאה סָאװ ,ַאזַא ,ץרּפ רעטייווצ ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 ,רָאנ ןשיוט ייז ,ןעיידיא יד ןענייז קיביײא, :טגָאזעג טָאה סָאװ ,ַאזַא ,"טכורפ

 יד טינ ןעוועג זיא לַאעדיא ןייז סָאװ ,ַאזַא ,"םרָאפ יד ,גנולקיװטנַא רעד .ןיא

 לי סָאװ ,גנוטכיד יד רָאנ ,טלעוו יד ןענעקרעד טימ ךיז טנגונַאב סָאװ ,טסנוק

 ןיא טגָאזעג טָאה ןײלַא ץרּפ יװ -- טייטש; סָאװ ,גנוטכיד יד ,ןכַאמרעביא יז

 ,גנוטכיד יד ,"ךיז וצ סע טיצ ןוא ןבעל ןרעביא --- סעדער ענייז ןופ רענייא

 ןוא טבױל ןוא טקנוּפדנַאטש ןלַאעדיא ,ןרעכעה ןופ ןבעל סָאד טצַאש, סָאװ
 ןופ םענייא ןיא טָאה רע סָאװ ,"טייקשירעטכידא עשיטע יד -- "סע טפָארטש

 .."טייקשירעלטסניק; רעשיטעטסע רעד ןופ רעכעה טלעטשעג יז ןעייסע ענייז
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 רָאנ טיג, זַא ,טרירַאלקעד רע טָאה ?טייקשירעטכידא רעד טָא ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,עטציגשעג ,עטלָאמעג סָאד טינ ןוא , .."ןרעוװ ןפַאשעג זומ שידִיי -- שידִיי ףיוא

 ,טלעו יד ןעז ןוא ָאטעג ןופ סיורא ףרַאד ןעמ .שידִיי ןייז זומ ענעבירשַאכ

 יד ןכלעוו ןופ ,טקנוּפדנַאטש רעד ןייז זומ שידַיי ..ןגיוא עשידַי טימ --- רָאנ

 יב ,גנוטכיילאב עשיפָאזָאליפ-שיטע יד ,טכַארטַאב טרעװ םעלבָארּפ-רעלטסניק

 .."ןעזעג טרעוו גנוניישרעד יד רעכלעוו

 טקנוּפ רעטסקיטכיוו רעד זיא סָאד -- "ןעזעג ןגיוא עשידִיי טימ ,טלעוו יד;

 עשידִיי טימ -- רעבָא ,טלעװ יד רָאנ ,ָאטעג ןייק טינ ..האווצ סעצרּפ ןופ

 | ...ןעזעג ןגיוא

 -ַאטסעט סעצרּפ ןענעיל ענייא ןלעוװ ,יז טנעייל ןעמ יװ -- זיא האווצ ַא

 ןריטנעצקַא ןלעוװו ערעדנַא ;;טלעוו יד , טרָאװ ןפיוא ּפָארט םעד ןלעטש ןוא טנעמ

 ןיז טעװ גנושטייטראפ עטייוצ יד יא ,עטשרע יד יא ."גיוא עשידִײי יד;

 ,טייקיטייזנייא יװ ,דמערפ ױזַא ןעוועג טינ ןצרּפ זיא ךַאז ןייק ןוא --- קיטייזנייא

 עשידִיי יד; יא ,טלעװ ענײמעגלַא יד יא ףכַאז עדייב טלָאװעג שוריפב טָאה רע

 ןַא רעדָא םוילַאסרעװינוא רעשידִיי ןעוװעג זיא זעטניס ןייז .?גנויױשנָא-טלעוװ

 ,טייקשידיי ענעמונעגפיוא שיטסילַאסרעװינוא

 "הריתס, עטנַאמרעד רעִירפ יד אפוג ךיז ןיא ןעמוקוצייב טכוזעג טָאה רע

 -רַאפ ַא ךָאנ טינ טקנעבעג טָאה רע .םזינרעדָאמ ןוא םזילַאנָאיצידַארט ןשיווצ

 -ַארט רעשירעפעש ןוא רעשימַאניד ַא ,רעכעלגעווַאב ַא ךָאנ רָאנ ,רעטרעווילג

 טָאה רע ..עיצידַארט רעקידעבעל ַא ךָאנ רָאנ ,רעטױט ַא ךָאנ טינ .עיציד

 -סקלָאפ רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ןייז לָאז סָאװ ,םזינרעדָאמ ַא וצ טבערטשעג

 ןיא טסילפ סָאװ ,רעסַאוװ ןיירמוא -- ןבירשעג רע טָאה -- ןַארַאפ, .עיצידַארט

 סָאד רעביא טזָאל סע לייוו ,רענייר לָאמ ַא סָאװ סע טרעוו קידנסילפ ןוא ,דמַאז

 זיא סע ףעקנירט רָאג סָאד רשפא ןעמ ןעק ףוס םוצ ;דמַאז ןיא טייקניירמוא

 ,ןייר א ןופ רַאג הדלעפ ַא ןופ טסילפ סָאװ ,רעסַאװ-לָאװק ןַארַאפ ךיוא רעבָא

 סע רעטייו סָאװ ןוא ,בשומ ַא רעביא טסילפ סע רָאנ ,טרָא ךיוה ַא ןופ רָאג

 סָאװ ,רעסַאװ ַא ןופ "םס, רעד .."סע טרעװ םס :סע טרעװ רעקיצומש ,טייג

 טרָא ךיוה ַא ןופ רָאג ,ןייר א ןופ רָאג טסילפ סע שטָאכ ,ןרָאװעג ןיירמוא זיא

 טרעּפכַאעג ןוא טבױלעג .ךעלרעפעג רַאפ ןטלַאהעג ,ךיז טייטשרַאפ ,רע טָאה

 רשפא לָאמ ַא זיא סע שטָאכ סָאװ ,עיצידַארט ןימ ַאזַא ןופ לַאװק םעד רע טָאה

 טרָאד קידנזַאלרעביא ןוא דמַאז ןיא קידנסילפ סע זיא ,ןייר יוזַא ןעוועג טיג רָאג

 ..רעטרעטיילעג ןוא רענייר לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג טייקניירמוא יד

 :האוצ ןייז ןופ טקנוּפ רעטסקיטכיו רעד עקַאט רשפא זיא סָאד טָא ןוא

 ןזָאל טינ ,דנאטשוצ ןקידנסילפ ַא ןיא יז ןטלַאה רעבָא ,השורי רעד יירט ןייז

 ,סיורָאפ ןייג ,סיינ רַאפ ןבָאה ארומ טינ :טרעקרַאפ ןוא ;ןרעװ טרעווילגרַאפ יא

 הדצ ןעמענוצטימ ןסעגרַאפ טינ רעבָא ,ףױרַא-גרַאב רעמ ץלַא ,רעטייוו ץלַא

 וצ ןרעהפיוא טינ ףרַאד קלָאפ טלַא ןַא ךיוא שטָאכ זַא ,ןעזרַאפ טינ ,ךרדל

 וצ טָאװ ךס ַא טָאה סע ,ךעלגניי-רדח וצ ןענרעל ןייג טינ רעבָא סע ףרַאד ,ןענרעל
 ,,ןילַא ךיז ייב ןענרעל

 סָאד ,ןײלַא ךיז ייב ןענרעל וצ ןעוו ןוא סָאװ ,יוװ ,ןסיו רעבָא ףרַאד ןעמ
  :(עיגיל עבָארג ןוא עכַאפנייא ןייק ָאטינ זיא ןצרּפ ייב) ךַאפנייא ױזַא טינ זיא
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 לכ ..ןפַאשַאב טינ רוטלוק עיירפ עשידִיי ןייק --- רע טגָאז -- זיא סע ןמז לכ;

 טרָא ןדעי ףיוא רימ ןלעוװ ...ןרעוו קינירטּפָא םוצ ךעלנע זיא ךיז ןעיײרפַאב ןמז
 -רַאפ קידנליו טינ ,םזיטַאװרעטנָאק ןטימ ןטיירטש טנעמָאמ ןדעי ןיא ןוא
 רַאבקנַאד םיא לַארעביא ןוא קידנעטש ןוא -- ןרעוװ טנקירטרַאפ ןוא טרַאטש
 רימ ןוא ..טרעװ עשידַיי יד ןטיהּפָא םייב טײקטרַאּפשעגנייא ןייז רַאפ ןייז
 :ךיז ןטעב ןוא ןגָאז ןלעוו

 .ןבעל ןייד ןופ יוט זדנוא ביג ,המשנ רעזדנוא זיא ןקורט ---
 ןייד ןופ ןּפָארט ןייא טימ יז שירפרעד ,גנוצ רעזדנוא זיא קידנצכעל ---

 | 5 !רעכעב-שודיק ןשטנעבעג

 ןייד ןופ ןּפָארט ַא ודנוא ביג ,רימ ןענייז הרוחש-הרמ ןיא טליהעגנייא --
 ,."דיירפ-בוט-םוי ןוא -תבש

 זיא סָאד .."רַאבקנַאד ןייז, םיא יא ,?םזיטַאװרעסנָאק ןטימ ןטיירטש, יא
 סעצרּפ זיא סָאד טייוו יו ןוא .געוו רעטכייל ןייק טינ ןוא רעכַאפנייא ןייק טינ
 טשטנעבעג זיא רעדעי טינ .ןטיהּפָא ןענעק יז זדנוא ןופ רעדעי טינ טעװ ,האווצ
 ןופ טסייג םעד ךיז ןיא ןקינייאראפ וצ טנַאלַאט ןייז טימ ,טייקיעפ סעצרּפ טימ
 -ַארט טימ םזינרעדָאמ ,תורוד עקידרעִירפ יד ןופ השורי רעד טימ טייצ רעד
 טרעוו ,דִיי ַא ןריובעג טרעוו סָאװ ,רערעדעי טינ זַא ,ךָאנ טרפב ...םזילַאנָאציד
 טָאה ,"ןגיוא עשידִיי טָאה סָאװ ,רעדעי טינ ןוא ,"ןגיוא עשידִיי; טימ ןריובעג
 ,האווצ ןימ ַאזַא ןטיה וצ טנַאלַאט ןבָאה ףרַאד ןעמ ..."גנויױשנָא-טלעוו עשידִייא ַא

 טלָאװ ץלַא ןופ רעקיצניוװ ..ןביירש וצ יז טנַאלַאט ןבָאה ףרַאד ןעמ יו ױזַא
 ..שינַאכעמ ןגלָאפ םיא לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג ץרּפ

 טימ ןדירפוצ רעמ ןעוועג ,רימ ךיז טכַאד ,טיוט ןייז ךָאנ רעבָא טלָאװ רע
 טלעפ סָאװע ןבירשעג טָאה רע ןעװ ,טלָאמעד יװ ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד

 יז יו ,שיצרפ רעמ זיא יז זַא ,ןענופעגסיוא טלָאװ רע ??רוטַארעטיל רעזדנוא
 ןיוש זיא יז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טינ ןוא .טבעלעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא
 -טיל ,רענילָאװ ןופ ןעק סָאװ ,רוטַארעטיל-סמַאנפיוא-טנעמָאמ ַא; לָאמ עלַא טינ

 ,רַאפרעד רָאנ טינ ןוא ,*סױרַא טינ ןפוא םושב לטעטש ןיילק ןשילוּפ ןוא ןשיוו

 טלָאמעד סע זיא יז) "רעסַאװ קידנעיטש ַא יװ, טינ רעמ ןיוש זיא יז סָאװ
 רעמ ןענופעג ריא ןיא טציא טלָאװ רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ -- (ןעוועג טינ ךיוא
 ."טלַאהניא ןשידִיי; רעמ עקַאט ךיוא ןוא --- ?טלַאהניא ןשידִיי, ךָאנ טפַאשקנעב

 רע ;'טייקשידִיי ןופ ּפָא ןריפ סָאװ ,ןגעוו יד; ןעזעג ץלַא ךָאנ טלָאװ רע
 ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא טּפיוהרעד ןעזעג רעבָא ייז טלָאװ

 רעמ זיא סָאװ ןוא -- שידִיי יו ,שיטעװָאס רעמ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעד
 ןרַאפ ןופ רוטַארעטיל רעשידיי-שילוּפ רעד ןיא .יװטַארעטיל יוװ ,קיטילָאּפ

 קיטכיזטייו ןייז טלָאװ -- רוטַארעטיל רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ,ןברוח

 ךיז קיזנעלקַאװ ,םורַא טעשזדנָאלב סע עכלעוװו רעביא ,ןרעו טיירפרעד גיוא

 ןַא ןוא קלָאפ-טלעװ ַא ,קלָאפ-רעדנַאװ ַא; ןופ המשנ יד ,ןביולג ןוא שואי ןשיווצ

 עכלעװ ןוא שובל ַא טכוזעג טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,המשנ יד ,?קלָאפ קיבײא
 -עבירשעג-טינ -- ןייז רעביא לגילפ ענעכָארבעצ-בלַאה עריא טימ טבעווש
 | ,..האווצ -- רענ

 יװ .ןרעה טנעקעג רע טלָאװ ??ןענשרי ךימ טעװ רעוו, :עגַארפ רעד ףיוא
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 ?טינ -- רעװ :עגַארפ ַא טימ ךעלשידִיי ןרעפטנע וצ םיא ךיז טגעוורעד ןעמ
 טלָאװ ,ןגעו סעצרּפ ןיא ןייג וצ שטנּווו םעד ןגעוו ךיז טדער סע טייוו יװ ןוא
 ָאד זיִב לַאפ ןדעי ןיא -- קיטכיר ןעוועג סָאמ רעשּפיה ַא ןיא רעפטנע רעד
 ןעמ סָאװ ,ענױזַא ןעוועג גילדנעצרָאי ןטצעל םעד זיב ןענייז סע ביוא .גנַאל טינ
 יד ןשיוצ לָאצ רעייז זיא ,םישרוי סעצרּפ וצ ןענעכערוצ טנעקעג טינ ייז טלָאװ
 עטצעל יד ןיא .ןילק רעיז ןעװעג סרעביירש עשידִיי עקידנטיידַאב רעמ
 -רָאפ עכעלטע עשפיה .ןרעדנע ןבױהעגנָא עגַאל יד ךיז טָאה רָאי עכעלטע
 .ויטנ םעד ןענַאטשעגײב טינ ןענייז רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ סרעייטש
 עשידִיי יד ןופ טסַאל רערעווש וצ ,רערעװש רעד רעטנוא ןלַאפעג ןענייז ייז
 רעדָא טלָאװעג טינ ןבָאה ןוא --- תועשר רעכעלשטנעמ רעד ןופ ,תונברוח ןוא תורצ
 עשידִיי טימ טלעװ רעד ףיוא ןקוקק ןופ לוע םעד ןגָאוט רעמ טנעקעג טינ
 ןעזנָא טינ רעמ ןליוו ייז ,ריא ןופ טרעקעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז ןבָאה ייז ;?ןגיוא

 א רַאפ סָאװ ,עפָארטסַאטַאק רעד רַאפ ,רעירפ רעבָא .?םינּפ םענעפיירט; ריא |
 -- עפָארטסַאטַאק עשיזיפ ַא זיולב טינ ,עשילַארָאמ ַא יז זיא זדנוא ןופ ךס
 רעכיז רוטָארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןוא ףיוא טָאה רָאי עכעלטע טימ רעִירפ
 ןופ עיסימ עשירָאטסיה יד, ןזיא ריא טל ןוא -- האוצ סעצרּפ טקריוװעג
 -ינוא רעד טימ טייקשידִיי רעקידהשורי רעד ןופ ץלעמשפיונוצ רעד -- שידִיי
 ,זעידִיי ןיא סיזירק רעד ,ָאשיירָאב םחנמ) "טייקכעלטלעוו רעזדנוא ןופ טײקלַאסרעוװ
 רעבָא זיא'ס .עדָאמ ַא טינ רעש ןרָאװעג זיא ןעניז סעצרּפ ןיא ךשמה ,(13 '
 טליפעג ךיז טָאה סע .גנומיטש עקיפיואנביוא ןַא יו רעמ ןתמא רעד ןיא ןעוועג
 ןעמעלבָארּפ ןיא ןביילקוצרעדנַאנופ ךיז גנובערטש עקיניזטסּוװַאב ןוא עפיט ַא
 ןגעוו ןבירשעג טינ לָאמ ןייק טָאה ןעמ .קיטע עשידַיי ,עיפָאסָאליפ ,עיגילער ןופ
 ,הפוקת רעטצעל רעד ןיא יו --- יירפ ױזַא ןוא --- ליפ ױזַא םעד

 סָאװ ןשטנעמ ןעמונרַאפ ןבָאה יירעקנעדירפ רעוויטימירּפ ןופ טרָא םעד
 טקנוּפ יז ןענייז ןלייטרוארָאפ עזעיגילער-יטנַא .יירפ תמאב זיא ןעקנעד רעייז
 -ץגפיוא עקַאט תמאב ןבָאה ייז ןוא ,ןלייטרוארָאפ עזעיגילער יװ ,דמערפ ױזַא
 -דנעצ ריפ יירד טימ ןבָאה סע סָאװ ,םעדָאפ-עיצידַארט םעד ,םעדָאפ םעד טּפַאכ
 ,קנַאדעג ןשידִיי םענופ סרעייטשרָאפ ענױזַא זדנוא ייב ןענוּפשעג רעירפ רָאי גיל
 טרעקעגמוא ךיז טָאה ןעמ .יקסווָאלטישז םייח 'רד לייט םוצ ןוא ץרּפ ,ל .י יו
 ברע זדנוא ייב ןעוועג יירט ױזַא טינ םיא זיא רענייק סָאװ ,גנַאג-ןעקנַאדעג םוצ
 ,ןרָאי יד, ןרָאי ענעי ןָא ןפור ערעדנַא .ץרּפ .ל .י יװ ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד
 ,יוזַא סע ןפור ייז ."עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד ןכָאנ סָאװ
 טריפעג טָאה עיצולָאװער רענעי ןופ םוקמוא רעד זַא ,רעכיז ןענייז ייז לייוו
 -ילשר יד זַא ,רעכיז טינ ןיב ךיא ."עיצקַאערק רעשידִיי רעד ןופ םוקפיוא םוצ
 יו רעמ טינ עקַאט ןעוועג ןענייז 1914 רַאפ ןופ ןעגנומיטש עשיטנַאמָאר-זעיג
 זַא ,טכַאד רימ .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ תולּפמ יד ףיוא עיצקַאער ַא
 עטיירפאב ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ,ץלַא יװ רעירפ ,ןענייז ןעגנומיטש ענעי
 ןופ ןעוועג ןעגנולשרַאפ טינ רעמ זיא קנַאדעג רעכעלטפַאשלעזעג רעד .תוחוכ
 סָאװ ,עיגרענע עלעוטקעלעטניא יד .רעפיט ןבָארגעג רַאפרעד רע טָאה ,קיטילָאּפ
 -וקסיד ףיוא ןוא ןעמַארגָארּפ ערענָאיצולָאװער ףיוא ןרָאװעג טצונרַאפ יז זיא רעירפ
 -טייצ יד ןופ ןרָאװשג ןסָאגעגרעביא זיא ,ןעמַארגָארּפ ערענָאיצולָאװער ןגעוו סעיס
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 -- סעגַארּפ עקיבייא ןופ ןלַאנַאק ןיא ,טמָארטשעג טָאה יז עכלעוו ךרוד ,ןלַאנַאק
 ,רערעדעי טעװ ןצרּפ ,ל .י וצ ךייש זיא סָאװ .עיגילער ,קיטע ,טסנוק ןופ סעגַארפ
 ןטרַאװ טפרַאדעג טינ טָאה רע זַא ,ןבעגוצ ןוומ ,ןפַאש ןייז טימ טנַאקַאב זיא סָאװ
 וצ ןעגנורדעגכרוד ידכ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ לַאפכרוד םעד ףיוא
 .השורי ריא ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעשידִיי רעד וצ סערעטניא ןפיט ַא טימ ןרעוו
 ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע90 בייהנָא ןיא ןיוש טַאהעג סערעטניא ןקיזָאד םעד טָאה רע
 ןיא ןכַאמ וצ קיטכילק ןעוועג טלָאמעד זיא עבַאגפיוא-טּפיױה ןייז .טרעדנוהרָאי

 ןייז זומ ןעמ זַא ,ןבירשעג ןיוש טלָאמעד רע טָאה ןגעווטסעד ןופ ;"תוחומ יד

 ןעגעק זומ ןעמ זַא ןוא ,"ץענ (רעשירָאטסיה) רעד ןופ ןגיוא עלַא טימ? ןדנוברַאפ

 -עד ןיוש .,"גָאט ןקיטנייה זיב וניבא םהרבא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,טייק יד; טוג

 ערעזדנוא ,ןעיידיא ערעזדנוא ןבָאה רימ; -- זַא ןעוװעג רָאלק םיא זיא טלָאמ

 טפלעה; :ןעוועג זיא ףור ןייז ןוא .?םענַאב-טלעוו רעזדנוא ,ץיוו רעזדנוא ,ןפירגַאב

 טינ רוטלוק רעשידִיי רעיינ רעד ןיא טָאה ךַאז ןייק ?!ןעלקיװטנַא וצ ייז זדנוא

 -"ידיסח ןוא עכעלמיטסקלָאפ ענעגייא ענייז יו ,ןעלקיװטנַא וצ ױזַא ייז ןפלָאהעג

 זיא רע .רעלייצרעד-ןטכישעג ַא זיולב טינ ןעוועג רעבָא זיא רע .ןטכישעג עש

 קיטייצכיילג רע טָאה קיטסיצילבוּפ ןייז ןיא ןוא ,טסיצילבוּפ ַא ןעוועג ךיוא

 יַאב ןרעװ ןוומ ןעמרָאפ עיינק -- זַא ,קנַאדעג םעד יא קורדסיוא ןַא ןבעגעג

 ךיז טרעוו ,ךימ טגלָאפ, -- :קנַאדעג םעד יא ,?ןטערטּפָא ןזומ עטלַא ,ןפַאש

 סעּפע ןַארַאפ זיא סע זַא ,עיידיא יד ..."ןעגנומיטש עקידמיארונ-םימי ןגעק טינ

 ןלַאפ ינק יד ףיוא ,ןלעטשּפָא לָאמ ַא ךיז ףרַאד שטנעמ ַא ןכלעוו רַאפ ,סרעכעה

 -נגייטש ,געוו םעד םענ ךיא ;:רעמ טינ לעװ ןוא טקידניזעג בָאה ךיא; :ןגָאז ןוא

 טינ ,ויטַאװרעסנָאק טינ זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,עיידיא יד, -- "ריד וצ קיד

 ץרּפ שטָאכ רעבָא ."בערטש ךיא סָאװ וצ ,םעלַא םעד ןגעק ןוא סערגָארּפ ןגעק

 ןייז רַאפ ןקָאושרעד קרַאטש ךיז ןעמ טָאה ,סערגָארּפ םעד ףליה וצ ןעמונעג טָאה

 ארומ טָאה ןעמ ."ןעגנומיטש עקידמיארונ-םימי ןגעק ךיז ןרעװ וצ טינק ןטָאר

 תמאב טפור ןוא *עיצקַאער ןופ ןצענ יד ןיא; ןלַאפעגנײרַא זיא רע זַא ,טַאהעג

 ןײלַא רע טָאה -- "ןרָאװעג םורפ ,ןעמ טגָאז ,ךעבענ. ...ןײרַא לוש ןיא קירוצ

 זיא סָאװ ,רעפטנע ןייז ןוא .טגָאזעג םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןבעגעגרעביא

 םערָאפ רעד ןיא ןבירשעג זיא סָאװ ןוא לטיּפַאק ןקידרערפ ַא ןופ טנַאקַאב זדנוא

 "עג םורפ טינ ןיב ךיא; :ןעועג זיא -- ,ןטנַאקַאב ַא טימ ויוורעטניא ןַא ןופ

 ,טקידיײרּפעג טינ רסומ-למיירטש ןייק בָאה ךיא --- ייז גָאז ןוא ּפָארַא ייג !ןרָאװ

 רעד טינ טקערש ךימ זַא ,ייז גָאז ...ןפרָאװעגנָא טינ ןעמרָאפ עזעיגילער ןייק

 ןופ לרעלעט םוצ טנַאה יד ןקערטשסיוא לָאז רע וליפא ןעוו ,קנַאדעג רעיירפ

 סָאד .ןיינ ענרעצליה עּפמעט סָאד ּפָא טסיוטש ןוא רָאנ טקערש ךימ זַא ...למיה

 "עגּפָא רעייז ייו טוט רימ זַא ,ייז גָאז ...תוסרוקיּפא-דנוש עקידנשָארג ,עקיליב

 -עגנָא ןפיוה ַא יו ,טינ ןָאיצַאנ ןייק ךָאנ זיא קלָאפ ,ןָאיצַאנ רעד ןופ טייקנסיר

 טײקנסירעגּפָא רעייז (ייו טוט וימ) ןוא ..לּפמעט ןייק --- רענייטש ענעפרָאװ

 השורי יד קידנפרַאװּפָא זַא (ייז גָאז) ...ןטסקינייװעניא ןפיט םענופ ,ןיילַא ךיז ןופ
 רע ןוא -- -- -- ?םינצבק ייז ןרעוו ,ךיז ייז ןעמערָארַאפ ןטַאנגַאמ-תורוד ןופ

 -תורוד ןופ השוריק רעד וצ (סיורָאפ רעדָא) קירוצ ןפור וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה

 .א*ןטָאנגַאמ
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 :המשנ ריא ןופ המשנ יד זיא סָאד ,האווצ ןייז ןופ תיצמת רעד זיא סָאד טָא
 ךיוא רעבָא ,עיצידַארט עקיבייא ,?ןטַאנגַאמ-תורוד ןופ השוריא רעד וצ טייקיירט
 ,טייקשירעפעש עקיבייא

 ךיוא רימ ןפרַאד ,טנעמַאטסעט ןייז ןופ טקנוּפ ןקיטכיוו ןדעי יװ ױזַא ןוא
 רעזדנוא ןוא הביבס רעזדנוא ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ןצעזרעביא יירפ טקנוּפ םעד
 -גַאדעג רָאנ טינ זַא ,ןסעגרַאפ טינ ןרָאט רימ .ךעלבעטשכוב טינ ,יירפ --- טייצ
 -עג זױלב טינ ,ןעקנעד ןפוא ןַא ךיוא -- ןזָאלעגרעביא ץרּפ זדנוא טָאה ןעק
 םיא ןופ ןבילבעג זדנוא ןענייז ןטלַאטשעג עקיטכיל ,עקידעבעל -- ןטלַאטש
 ןוא טלעװ רעזדנוא ןקיטלַאטשעג וצ רעטייוו יוװ גנוקניוװנָא ןַא ךיוא --- השוריב
 ,טרָאװ רעזדנוא

 זיא סָאד --- !ליצ רעייא ןייז לָאז סָאד טָא :טינ טייטש האווצ סעצרּפ ןיא
 ,,סיױרַא ריא ןופ רימ ןענעייל --- !געװ רעד

 ,ךַאז ןייא טנייה ןעמ ןעק ןסיוו .."ןרעלק רָאנ ,רקיע רעד זיא ןסיוו טינ;
 וצ ןרעלק וצ טנרעלעג זדנוא רע טָאה ,ןופרעד ךוּפיה םעד טקנוּפ --- ןגרָאמ
 טינ זיא סָאד זַא ,ןסיוו סנטסקיצניװ ןוא --- ןסייוו רימ סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכַארט
 עשידיי עצנַאג יד טעמכ ,רעגייטש ַא ,זיא טָא ...גונעג טינ זיא סָאד זַא ןוא ץלַא
 ןצנַאג ןיא ןעװעג טייצ:הלכשה רעד ןיא דיל סָאד ךיוא ןוא טסנוק-לייצרעד
 טכַאק סָאװ ,םעד ןיא -- !דנוא םורַא ךיז טוט'ס סָאװ ,םעד ןיא ןָאטעגנײרַא
 ,לפעלכָאק עשלהק טכָאקרַאפ ױזַא ןענייז סע סָאװ ןיא ,לּפעט ןשלהק םעניא ךיז
 זיא סָאד ןוא --- טגָאזעג טָאה ןוא ץרּפ ןעמוקעג זיא .סרעריפלדער עשלהק
 רעשטשַאמַאז, יד ,ןטפעשעג עשלהק יד :האווצ ןייז ףיוא בָאגפיוא ןַא ןעוועג
 ףיוא ןעמ ףרַאד יאדווא -- סע ןפור רימ יוװ ,הביבס עלַאיצָאס יד ,?סעקדנָארַאּפ
 רעבָא --- !ייז ףיוא גיוא ןַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,יוא --- ןבעג גנוטכַא ןכַאז עלַא יד
 ךָאד זיא דיי רעד ןוא -- שטנעמ ַא ,גונעג טינ זיא סָאד ןוא ץלַא טינ זיא סָאד
 ,םיא םורֵא ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד רָאנ טינ זיא -- ןשטנעמ עלַא יו שטנעמ ַא
 יד רָאנ טינ .םיא ןיא ךיז טוט'ס סָאװ -- ץלַא יװ רעַירפ ןוא -- ךיוא זיא רע
 טָאה שטנעמ רעדעי ,שטנעמ רעד -- ,ץרּפ ודנוא טגָאז ,ץרַאה ַא טָאה טלעוו
 !ןײרַא ןצרַאה ןיא םיא טקוק .ץרַאה ַא

 םעד ןיא שטנעמ םעד ןגעוו -- ץרּפ זדנוא טגָאז --- טביירש ןוא --- טכַארט
 סעצרּפ ןיא טקנוּפ ַא זיא סָאד ןוא .ןשטנעמ םעד ןיא ןדִיי םעד ןגעוו רָאנ טינ ,ןדִיי
 ןעוו ,טציא --- קיטכיוו סרעדנוזַאב רָאג טציא זיא סע סָאװ ,האווצ רענעבירשעג-טינ
 לָאמ ַא רעדיוו --- דלוש רעזדנוא בילוצ טינ -- טָאה ןשטנעמ םעד ןיא דיי רעד
 .ןֹדִיי םעד ןיא ןשטנעמ םעד זדנוא ןופ ןלעטשרַאפ וצ ןבױהעגנָא

 ךעלטנגייא זַא ,טינ טסעגרַאפ רעבָא ,האווצ סעצרּפ זדנוא טגָאזרַאפ ,ןדַיי טייז
 רענייש ַא ןייז טסייה דיי רענייש ַא ןייז זַא ןוא שטנעמ ַא ןייז טסייה דיי ַא ןייז
 - ,.שטנעמ

 ,סנשטנעמ םעד ןיא ןירַא רעפיט ךיז טכַארט -- ןיירַא טוג ךיז טכַארט ---
 :תורוש סעצרּפ ןשיװצ רימ ןענעייל סָאד ךיוא -- ןבעל-"המשנ סנדִיי םעד ןיא
 ןיא לרעב טגָאז יװ !המשנ ַא טָאה המשנ יד ךיוא !גנופיטרַאפ רעמ עלעסיב ַא-
 עקוָאנכַאשט ץנַאג רָאנ ,דִיי ַא ןיב ךיא ,רע טגָאז ,תמא; ןלטב םענעגושמ םעד
 ןוא -- טנרעלעג זדנוא טָאה ץרּפ ."ךיא טינ ןענייז ןוא -- ןֹדִיי ךיוא ןענייז
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 "ודיווידניא םענופ ןלַאװק עטספיט יד וצ זיב ךיז ןבָארגרעד וצ -- זדנוא טנרעל
 ךָאנ רוטַארעטיל רעשידַיי רעד טנָאמרעד ץרּפ טָאה ,טינ טסעגרַאפ ,ךיא ןטסלע
 ,לארשי לכ ץוח ַא זַא ,טינ טסעגרַאפ --- ,קירוצ רָאי קיצעביז --- קיצכעז טימ
 רעד ביא ,ללכ םעד ןבייהרעד טינ ןָאק ןעמ זַא ןוא ,לארשי 'ר ךיוא ָאד זיא

 רע !רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ ץלַא ןלַאפ ןוא ןעקניז טעװ ,דיחי רעד ,טרּפ
 רעטפָא סָאװ ןקוקנײרַא טינ ןלעוו רימ ביוא ,ןענָאמרעד טציא זדנוא סע טעוו
 ?ןטפירש סעצרּפ ןיא

 ללכ ןיא ןָאטעגנײרַא ,ןטייצרַאפ יו ױזַא ,לָאמ ַא רעדיוו טציא ןענייז רימ
 יד ףרַאד סע ,קלָאפ ןיימ טסיירט !ימע ומחנ; ?שודיח רעד זיא סָאװ ןוא) לארשי
 ,רעד זיא ץרּפ ןוא --- ןסעגרַאפ טינ רימ ןרָאט רַאפרעד עקַאט רעבָא ,(?טסיירט
 ןופ ךיוא ,טייק רעד ןופ טײקרַאטש יד זַא -- ןסעגרַאפ טינ זדנוא טזָאל סָאװ
 -ַאב דיחי ןדעי ןופ ,גניר רעדעי ןופ טײקרַאטש יד זיא ,טייק רענעדלָאג רעד
 ,עניילק, ןייק טינ ,ןדַיי עסיורג ןזיוועג ,רעטסומ ַא יוװ ,זדנוא רע :טָאה ...רעדנוזי

 סלזוי 'ר סניבר ןייז טימ ..."ךעלעדִיי ענעּפמורשעגנייא; ןייק טינ ,"ךעלעדִיי עניילק
 סע זַא ,"ךיילג ןענייז תומשנ עלַא טינק זַא ,טנָאמרעד זדנוא רע טָאה ליומ

 רע ."עסיורג רָאג ,עסיורג תומשנ; ןוא *תומשנ עטסָארּפ ,עבָארג; ָאד ןענייז
 | .תומשנ עסיורג רָאג ,עסיורג ןיא ןביילג טנרעלעג זדנוא טָאה

 טגָאזרַאפ ךיוא רעבָא זדנוא טָאה רע .ןביילג טנרעלעג ללכב זדנוא טָאה רע
 ןכוז ןוא תוישק ןגערפ וצ ריז ןקערש טינ ,תוקפס רַאפ ןבָאה וצ ארומ טינ
 .סרעפטנע עיינ סענַארפ עטלַא ףיוא

 ,שיטַאנַאפ-קידלזיילק ןייז טינ ןלָאז רימ טנרָאװעג ךיוא זדנוא טָאה רע

 טינ טָאה רע יו ױזַא ,ןטכַארט טינ :טערקנָאק רעמ ןוא ..."קידלקניוופ ןייז טינ
 לארשייץרא זַא ,ץלַא זיא שיערבעה זַא רעדָא ,ץלַא זיא שידִיי זַא ,טכַארטעג

 ,ךיז ןדיירנייא טינ ;ץלַא זיא תולג זַא רעדָא ,ןבילבעג זיא זדנוא סָאװ ץלַא זיא
 טָאה רע .טוג ץלַא ןייז טעו רעטעּפש זַא רעדָא ,טוג ןעוועג ץלַא זיא לָאמַא זַא |

 ןינב ןצנַאג ןרַאפ ןגרָאז וצ ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןינב ןצנַאג םעד ןעז טנרעלעג זדנוא
 עלעדנעמ יװ ,ןעוועג טינ זיא רע .?יירעיוב-לקניוו, טימ ךיז ןענעגונַאב טינ ןוא
 ןוא רערעקַא ןַא רָאנ ,דלעפ ןקידרעמוז-ףוס ןפיוא רעטינש ַא ,םכילע םולש רעדָא
 ..סרעייז ןרעװ ןענױעל ךיז רימָאל ...גנילירפ בייהנָא ןיא רעייז ַא

 ןענייז ,עּפָארײא-חרזימ ץנַאג ןיא ,ןליוּפ ןיא ,ןדָאב ןשימייה סעצרּפ ףיוא
 ןענייז זדנוא ייב ָאד ,לצרָאװ ןטימ ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןעגנוצָארּפש עגנוי ענייז
 -םיוא ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןוא ,ןעגנַאגעגפיוא ךעלדנרעק-העירז ענייז עלַא טינ
 תוזור יד ,ןטניװ עזייב יד רימָאל ..ןטניוו עקיטסָארפ ,עזייב ןזָאלב ,טילבעג
 !ףלעטשנגעקטנַא קיטכעמ ךיז ,תוער

 .האווצ סעצרּפ ןופ סױרַא רימ ןענעייל סָאד ךיוא
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 -ללכ ,סרעלטסניק .,סרעביירש
 דניירפ ,סרעוט

 -- א ---

 252 ,21 -- םהרבא 'ר ארזע ןבא
 .'מַאב) 464 -- שריה שטיװָאמַארבַא
 ,332 ,('מַאב) 221 -- .ד .י יקסמַארבַא
 ,83 -- ןהכה םדא
 466 ,('מֲאב) 465 ,280 -- .ג רעדנעלסיוא

 | .('מַאב)
 ,'מַאב) 301 ,מַאב) 287 -- השנמ רעגנוא
 .464 ,267 ,364 ,249 ,23/ -- םעה דחא
 .'מַאב) 491 -- דוד ווָאטַאנגיא
 .41 -- ףסוי םיובנכייא
 ,'מַאב) 455 -- .ג רענזייא
 .('מַאב) 27 -- ןויציױב טַאטשנעזיײא
 .500 -- דוד ןרָאהנײא
 230 -- יפָארּפ ,.א ןייטשנייא
 506 ,505 ,414 ,280 -- השמ ןיגלא
 ,64 ,('מַאב) 62 ,42 ,36 -- השמ גרעבטלַא

8 199, 124, 1235, 140, 141, 152, 195, 
6, /197. 

 ,160 ,153 ,116 ,68 -- ענילָאּפ גרעבטלא
7 169, 171. 

 505 ,481 ,414 ,43 ,421 ,400 -- .א ימלא
 .('מַאב)

 ,426 ,425 ,('מַאב) 267 -- .ה וָארדנַאסקעלַא
4, 485, | 

 .'מַאב) 5232 -- .א ןירעּפלַא
 521 ,22 -- יכנָא
 ,('מַאב) 269 ,('מַאב) 198 ,190 -- .ש יקסינַא

 430 ,429 ,(מַאב) 428 ,330 ,298 ,8
 ,512 ,511 ,509 ,('מַאּב) 464 ,452 ,('מַאב)
1, 522, 

 .521 -- (רָאטּפלוקס) .א אגעשטסָא

 .4/5 -- .י ֹוׁשָאטַאּפָא

 .('מַאב) 3230 -- .ש רעטּפא

 ,406 -- אזילע ַאװַָאקשעשזָא

 ,521 ,424 ,421 -- .מ ןייטשנרא

 ,501 -- עדליטַאמ שֵא

 ,('מַאב) 239 ,('מַאב) 165 ,22 -- םולש שֵא

 ,436 ,425 ,422 ,34/ 268 ,(מַאב) 3

7, 458, 400, 461, 462, 465, 467, 471 

 ,492 ,481 ,416 ,405 ,413 ,412 ,(מַאב)

1 519, 524, 529, 

 ,153 -- .ם יזנכשא

 -- ב ---

 ,('מַאב) 298 ,153 -- בקעי יקסנַאשָאטָאב
 .,400 -- לעװסָאב
 471 ,460 ,459 ,281 -- םחנמ ָאשײרָאב

 ,('מַאב) 488 ,474 ,472 ,('מַאב)
 .398 -- ללה ילבב
 ,214 -- ןיטרַאמ רעבוב
 464 -- ולגי ןב יקוב
 ,128 ,78 ,77 ,('מַאב) 24 -- .נ .ח קילַאיב

 ,455 ,417 ,416 ,264 ,252 ,(מַאב) 9
2 68, 4844, 486, 519, 520, 521, 

 .('מָאב) 252 -- יבצ רעציּפש לקיב
 ,523 -- 'רד ,המלש לקיב
 .489 ,('מַאב) 297 -- 'רד ,ןתנ םיובנריב
 .'מַאב) 465 -- (ןיקמורפ .ק) .י ןייטשמולב
 ,210 ,201 ,200 -- ןַאי ךָאלב
 .'מאב) 453 -- 'רד ,עשוהי ךָאלב
 ,41 -- ןועמש ךָאלב
 ,249 ,('משכ) 240 ,224 ,204 -- רודגיבא ןב
 521 ,1423 ,142 -- ימע"ןב
 424 ,('מַאב) 3543 ,273 -- תונשחמ לעב
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 ,505 ,('מַאב) 498 ,481 ,465 ,457 ,('מַאב)
1 

 ,3170 -- דוד ןָאסלעגרעב
 ,334 ,1232 ,('מַאב) 229 -- העישי רעגרעב

 - .?מַאב 6
 ,533 -- (רעלָאמ) לסָאי רענגרעב
 -- (סעזערּפ-ענימג רעװעשרַאװ) ןָאסגרעב

 .('מַאב) 7
 .ה ןָאסגרעב

 ,('מַאב) 8
 ,247 ,ךד ,22 -- ףסוי הכימ יקסוועשטידרעב

 219 ,('מַאב) 276 ,('מַאב) 215 ,214 ,8
 .('מַאב) 464 ,460 ,285 ,('מַאב)

 .(מַאב) 243 -- .ש ץלָאהנרעב
 ,190 -- גיוודול ענרעב

 ,212 ,271 ,266 -- ץַאנגיא ןייטשנרעב
 / . 521 -- תידוהי ןייטשנרעב
 474 ,412 ,('מַאנ) 206 -- .ד .י שטיווָאקרעב

 .527 ,('מַאב)
 .412 -- יקסדַאשרעב
 .'מַאב) 506 -- (רעלָאמ) יטַאדָארב

 ,115 ,114 ,113 ,111 -- רשא ןבואר סעדיורב
9, 

 .י רענערב

 -- (זָאליּפ .צנַארפ-שידיי)

 .248 ,17 -- .ח

 = ג ---

 .'מַאב) 456 -- ןָאעל בילטָאג
 .520 ,312 -- .א במָאלָאג

 517 ,511 ,('מַאב) 510 -- .א גרעבדלַאג

 .('מַאב)
 ,116 ,(מַאב) 115 -- םהרבא ןעדַאֿפדלָאג

8, 105. 
 .217 -- ַאלעבַאזיא ןײטשדלָאג

 .217 --- ַאזָאר ןײטשדלַאג

 .'מַאב) 457 -- .א .י טדימשדלָאג

 .('מַאנ) 324 -- 'רד ,.מ רעטסאג
 ,('מַאב) 218 ,217 ,208 ,190 -- .ב ןירָאג

 ,451 ,448 ,245 ,244 ,('מַאב) 231 ,9

 .('מַאב) 404 ,401 ,4600 ,3

 .('מַאב) 451 -- טעבַאזילע ןירַאג

 .353 ,153 ,113 ,111 ,90 -- .ל .י ןָאדרָאג

 ,423 -- בקעי ןידרָאג

 .272 ,242 ,158 -- לכימ ןָאדרָאג

 47 -- .ש קילעראג

 ,456 -- .מ יקרָאג

552 

 ,31 -- ןבא לוריבג

 ,4523 ,230 ,221 ,220 -- .י אדיוג

 .'ּמַאב) 422 -- .א ןייטשרוג

 ,459 -- המלש טרעבליג

 ,516 -- .ח ןידליג

 ,521 -- 'רד ,ןַאמקילג

 ,516 -- ךָאנעה ןייטשנצילג

 501 -- .ל רעזעלג

 ,217 -- .ל .י וזמג

 .('מַאב) 465 -- .נ .א ןיסענג

 400 -- עטעג

 ,5/ ,54 ,53 ,41 -- 'רדי,קחצי רעטבילעג

3 1500, 151, 152, 271, 494, 

 .41 -- .פ רעטבילעג

 .('מַאב) 80 -- הדוהי יקסווָאזארג

 ,221 ,18 -- השמ סארג

 ,2230 ,217 -- המלש קילגסארג

 ,509 ,('מַאב) 508 -- .דַאלװ ןַאמסָארג

 ,432 --- יקסווָאנארג

 .211 ,268 -- 'רד ,סקַאמ דלַאװנורג

 ,521 -- םייח גרעכנירג

 .('מַאב) 523 -- 'רד ,.ש זיוהנירג

 ---  ד =

 דובנאָוו  .ש -- 19, 172, 113, 238,

.327 ,520 ,464 ,430 ,429 ,421 ,6 

 'רד ,ןָאסנאשזד -- 400.

 .א אמויד -- 55.

 ,'מַאב) 453 -- י'פָארּפ ,דראהטאג שטייד

.1 

,0 

 125 ,122 ,('מַאב) 117 -- בקעי ןָאזעניד

 --191 ,184 ,179 ,154 ,145 ,138 ,('מַאב)
 ,('מַאב) 206 ,204 ,199 ,198 ,197 ,196 ,2
0, 212, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 
 ,('מַאב) 269 ,267 ,250 ,242 ,236 ,1
8, 292, 298, 3231, 350, 364, 402, 409, 

411, 425, 426, 453, 459, 463, 464, 
 ,'מַאב) 483 ,474 ,403 ,467 ,466 ,5
 500 ,('מַאב) 494 ,492 ,491 ,485 ,4
5 508, 510, 512, 516, 519, 522 
 ,532 ,531 ,527 ,524 ,('מַאב)

 ,353 ,314 ,299 ,274 ,265 -- .מ .א קיד
 ,216 ,213 ,212 ,211 -- 'ּפָארּפ ,ןייטשקיד
 405 -- .ֹוי סבעד
 ,405 -- סענעטסאמעד
 .521 ,398 -- .א ווָאנַאורד



 -- ה ==

 ,524 -- בייל השמ ןרעּפלַאה

 .'מַאב) 416 -- טונק ןוסמאה

 ,('מַאב) 470 -- דוד ןייטשפאה

 ,55 -- .וװ אגוה

 .'מאב) 241 -- סַאמָאט דוה

 .179 -- .ג ןַאמטּפוה

 .('מַאב) 223 -- .ד .ה ץיוורוה

 487 ,(מַאב) 480 -- .ש סעקלַאזיץיוװרוה

 ,('מַאב)

 473 ,412 ,427 ,425 ,310 -- ץרּפ ןייבשריה

 .477 ,('מַאב)

 ,412 ,401 ,(מַאב) 454 -- יבצ ןָאקשריה

 .('מַאב) 508 ,('מאב) 7

 ,179 ,160 ,150 ,72 ,69 -- ךירנייה ענייה

 .('מַאב) 470 ,417 ,416 ,352 ,2

 ,252 ,31 -- הדוהי 'ר יולה

 ,31 -- לאומש דיגנה

 .('מַאב) 4523 -- .א .מ טרעבעה

 ,302 -- השמ סעה

 ,431 ,424 -- דוד ןַאמרעה

 ,2237 -- 'רד ,לצרעה

2 { == 

 277 ,43 ,42 -- השמ 'ר להַאװ'
 ,533 ,('מַאב) 205 -- ףסוי ףלָאװ
 ,('מַאב) 85 ,(מַאב) 79 -- השגמ רעסקאוו

 ,('מַאב) 108 ,('מַאב) 107 ,('מַאב) 100 ,7
 212 ,140 ,(מַאב) 113 ,(מַאב) 1
 .('מַאב) 228 ,('מַאב)

 ,138 -- .מ יקסװַאשרַאװ
 ,520 -- (טַאטוּפעד-עמוד) .מ רעװַאניװ
 ,179 ,('מַאב) 237 -- 'פָארּפ ,ָאעל רעניװ

 .('מַאב) 453 ,211 ,2659 7
 ,2233 ,185 ,184 ,92 -- סירָאמ יקסוועשטניוו

 465 ,452 ,384 ,(מַאב) 242 ,241 ,5
 ,493 ,492 ,('מַאב) 491 ,('מַאב)

 ,431 ,417 -- יקסנַאיּפסיװ
 ,1 ,7 ,0 ,9 ,7 הייד .א רעטייוו

 ,488 ,('מַאב) 487 ,2

 9 ,8 ןייד 3 גיגייוו

 .('מַאב) 524 -- .ז רעּפנייװ
 ,41 -- 'רד ,.מ ךיירנייוו
 ,412 ,459 ,('מַאב) 243 -- .מ .א גרעבנסייוו

- 414, 477, 501, 527, 

 .'מַאב) 470 -- .מ ןַאמצייוו

 .('מַאב) 304 -- .ב קעדַאלװ

7 { = 

 .217 ,122 ,46 ,31 -- .ח .י יקסדָארָאגַאז

 .32 -- ףַארג יקסיָאמַאז

 .41 -- לארשי שטשָאמַאז

 .145 -- לאיטלּפ ןישטשָאמַאז

 ,521 -- לארשי ליװגנַאז

 .242 ,158 -- לוולעוו רעשזרַאבז

 421 ,(מַאב) 169 -- ןמלז גייווצרעבליז

 424 ,(מַאב) 423 ,(מַאב) 422 ,('מַאב)

 432 ,(מַאב) 421 ,(מַאב) 420 ,('מַאב)

 .('מַאב) 525 ,('מַאב)

 ,271 -- ןימינב לעגעז

 .405 -- .שז סערָאשז

 ,364 ,350 ,190 -- 'רד ,םייח יקסוװָאלטישז

 ,490 ,489 ,('מַאב) 465 ,461 ,452 ,6

2, 524, 

 == ט

 ,521 -- .ר רָאגאט

 .315 -- ןועל יָאטסלָאט

 .389 -- דוד לארשי יקסוואּפמוט

 .115 -- לוועינעגרוט

 505 -- טנומגיז ווָאקרוט

 .416 ,('מַאב) 424 -- .א םיובלטייט

 ,413 -- השמ שטייט

 .433 -- ווָאכעשט

 .521 ,252 -- .ש יקסווָאכינרעשט

 410 ,401 ,('מַאב) 229 -- .י .י קנורט

 .('ב) 533 ,475 ,('מַאב) ,454 ,426 ,('מַאב)

 טמא ט ןוכישטעואה)

 .500 -- (טַאטוּפעד רעשיליופ) ָאלעגַאי
 .239 ,(מַאב) 228 -- .א וָאלַאי

 .('מַאב) 506 ,309 ,148 -- .י .ש ןאקצאי

 ,('מַאב) 351 ,('מאב) 252 ,217 -- שאוהי
4 211, 418, 419, 420, 449, 4711, 487. 

 .?מַאב) 465 -- .ב אנידוי
 ,422 -- .א יקצידוי
 ,142 ,88 -- ללהי
 .('מַאב) 2238 -- באז ץבעי
 .'מֲאב) 5233 -- .מ ינדרי
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-- 5 --- 

 ,59 -- .מ קַאדָאכ
 ,395 --- ןועל שטיװָאנַאזַאכ
 ,('מַאב) 526 -- .ל ווָאקונַאכ
 ,269 ,268 ,267 -- .ל .י ןהכ
 ,('מַאב) 220 -- 'רד ,.מ יקצינלעמכ
 462 ,290 ,('מַאב) 2239 ,19 -- ןויצ-ןב ץ"כ

 ,484 ,464 ,('מַאב)
 517 -- (8) סחנּפ ץ"כ

 22 ל ---

 ,501 -- .ה רעקסאל
 ,('מַאב) 352 -- 'רד ,רתסא עירול
 ,462 ,461 ,288 -- 'רד ,ףסוי עירול
 ,111 ,('מַאב) 91 -- (רעוואכאל) .ּפ רבוחל

 .(מַאב) 312 ,2
 ,284 -- ןַאמרעביל
 ,236 ,235 ,234 ,233 ,230 -- .א קַאװטיל

 ,('מַאב) 466 ,('מַאב) 3
 ,215 ,233 -- .א ןיווטיל
 ,64 ,64 ,61 -- הדוהי לאירבג דלעפנטכיל

8 19, 80, 81, 85, 86, 96, 99, 100 
 ,115 ,114 ,('מַאב) 107 ,103 ,102 ,('מַאב)
8, 

 ,117 ,114 -- הרש דלעפנטכיל
 ,45/ -- .מ .א ןעיליל
 .248 ,237 ,17 -- .ל .מ םולבנעיליל
 ,591 ,160 ,115 -- .י .י יקצעניל
 ,524 ,364 -- .א ןיסעיל
 .('מַאב) 286 -- .מ ןאסּפיל

 ,('מַאב) 453 -- יֹול יקסּפיל
 330 ,(מַאנ) 229 --  'רד ,לאס ןיצּפיל
 ,161 -- דוד םהרבא ןָאזנבעל
 ,211 -- קירנעה וועל

 ,204 ,200 ,190 ,179 -- 'רד ,ןושרג ןיוועל

5, 211, 217, 221, 266, 403, 423 

 ,457 ,456 ,450 ,448 ,('מַאב) 427 ,?מַאב)

 ,507 ,495 ,484 ,483 ,('מַאב) 480 ,7

 .('מַאב) 517 ,('מַאב) 0

 330 ,298 ,('מַאב) 292 -- ןַאמּפיל ןיוועל

 ,457 ,(מַאב) 340 ,(מַאב) 453 ,('מַאב)

 .'מַאב) 465 ,2

 ,33 -- עלעוויר ןיוועל

 .45 ,33 -- שרעה המלש 'ר ןיוועל
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 ,34 -- ביילילאומש ןיוועל

 .524 -- 'רד ,והירמש ןיוועל

 ,24/ ,110 -- .ב .י ןָאזנעװעל

 ,215 -- ווָאטנָאמרעל

 ,452 -- .י .י רענרעל

 501 -- .י יקסנישטשעל

 -- מ ---

 .'מַאב) 322 -- בקעי ברה האזאמ
 ,254 -- הזמ
 18 -- סַאמָאט ןַאמ

 ,477 ,('מַאב) 414 -- לאוי םיובטסאמ
 .('מַאב) 527 -- .מ ןַאמלדנַאמ
 ,195 ,121 ,120 ,119 -- לארשי סילוגרַאמ

0, 481, 

 .143 ,142 -- השנמ סילוגרַאמ
 .('מַאב) 531 -- בקעי ווָאניראמ
 .'מַאב) 387 -- לדוי קרַאמ
 .ש גרובזניג ןוא .פ קערַאמ

1, 212, 
 ,521 -- קאשראמ
 ,'מַאב) 416 -- ילוטאטלומ

 ,('מַאב) 2239 ,('מַאב) 228 -- .א ינודקומ
 ,('מאב) 444 ,429 ,428 ,('מַאב) 427 6
 ,('מַאב) 506 ,(מַאב) 403 ,('מאב) 4

 .('מַאב) 2321 -- סַאמָאט רומ
 ,455 ,292 -- .ב ןָאסלכימ
 ,233 -- ןאשזד ללימ

 ,217 ,205 -- 'רד ,ץנימ
 .('מַאב) 484 ,('מַאב) 267 -- .ב .ג ווָאקנימ
 .521 ,('מַאב) 418 -- .מ יקסווָאקנימ
 ,422 -- .מ יקסוװָאקשימ

 ,74 ,68 ,62 ,45 ,38 ,24 ,17 -- ןמחנ ליזיימ
 ,196 ,('מַאב) 182 ,152 ,140 ,('מַאב) 2
 . ,212 ,('מַאב) 209 ,206 ,205 ,2044 ,0
3, 221, 222, 236, 266, 390, 401, 422, 
 ,485 ,481 ,('מַאב) 463 ,455 ,424 3
3, 495, 

 ,('מַאב) 245 ,('מַאב) 148 -- .ר .א יכאלמ

 454 ,2389 4,('מַאב) 201 ,(מַאב) 6
 ,('מאב) 473 ,('מַאב) 464 ,460 ,('מַאב)

 ,433 ,417 -- .מ גנילרעטעמ

 .'מַאב) 298 ,78 -- .ש רצלמ
 ,92 ,77 ,24 ,21 ,15 -- ס"ומ עלעדנעמ

 ,145 ,144 ,142 ,128 ,13ג ,112 ,0

,269 ,208 -- 



6, 110, 184, 229, 242, 241, 261, 265, 

 ,340 ,339 ,216 ,215 ,212 ,(מַאב) 7

1, 351, 354, 202, 204, 310, 314, 

5, 377, 278, 2379, 381, 406, 408, 412, 

3, 428, 411, 442, 442, 445, 440, 

4, 48441, 493, 521, 534, 535, 536, 527, 

 ,41 -- השמ ןָאסלעדנעמ

 ,('מַאב) 401 ,400 ,372 -- .ש ןָאסלעדנעמ

 .'מַאב) 532 ,505 ,7

 ,280 -- רימידַאלװ םעדעמ

 .524 -- .א סענעמ

 ,237 -- ןמלק רמרמ

= 1 = 

 ,('מַאב) 80 -- 'רד ,המלש לעבאנ
 ,'מַאב) 526 -- .ה ץַאװָאנ
 .('מַאב) 487 -- (רעגעלרַאפ) .י .ר קַאװָאנ
 ,352 -- ןאסדאנ

1 3960, 424, 457, 4600, 462, 465 

 ,518 ,('מֲאב) 511 ,475 ,413 ,467 ,(מַאב)

9, 531, 532, 

 ,216 ,211 -- קירנעה םיובסונ

 359 ,('מַאב) 212 ,('מַאב) 173 -- .ש רעגיג

 .'מַאב) 491 ,('מַאב) 398 ,('מַאב)

 .'מֲַאב) 532 -- ךלמ טַאטשיײנ

 ,478 ,417 ,285 -- רעד רתסנ

 ,400 -- ןתנ רעוװָארימענ

 == ס

 .(מַאב) 526 -- .פ רעלדנַאס
 ,44 ,41 ,(מַאב) 233 ,19 -- םוחנ ווָאלָאקָאס

 ,112 ,(מַאב) 111 ,84 ,76 ,(מַאב) 8
5, 116, 119, 121, 140, 144, 198 
 ,216 ,214 ,206 ,205 ,201 ,200 ,('מַאב)

 ,392 ,219 ,('מַאב) 276 ,('מַאב) 220 ,9
 7 ,519 ,('מַאב) 4

 .'מַאב) 204 -- בוד ןדס
 ,500 -- יקסוװָאכָאטנעיווס
 ,459 -- השמ יקסװַאטס
 ,456 -- (רעטַאעט) יקסװַאלסינַאטס
 ,40 -- שובייל 'ר רעטסָארַאטס
 .('מאב) 533 -- .י יקסוועשטוטס
 ,55 -- .ֹא ויס
 ,81 ,80 ,('מַאב) 79 ,19 -- .ז .ח יקסמינָאלס

 .('מַאב) 277 ,103 ,2

 ,('מַאב) 477 -- .ב יקצולס
 ,245 ,244 -- םֹוחנ שטשולס
 ,89 ,87 ,('מַאב) 79 ,19 -- .ּפ ןיקסנעלָאמס

1, 1123, 114, 115, 
 ,521 -- .ז שטיװָאלַאגעס
 ,('מַאב) 387 -- .א קַאוװיּפס
 206 ,199 ,190 ,145 -- יכדרמ רָאטקעּפס

 238 ,230 ,229 ,224 ,217 ,209 ,('מַאב)
 ,242 ,('מַאב) 240 ,(מַאב) 239 ,('מַאב)
 ,('מַאב) 485 ,202 ,2011 ,26 4
 ,488 ,455 ,431 ,449 ,407 ,('מַאב)
 | ,526 ,521 ,520 ,('מַאב)

 ,459 -- עטנעי יקצאדרעס

 םייאגשיו ּע ישי

 ,285 -- .י .ש ןונגע
 ,92 -- דוד טַאטשלעדע
 ,485 ,484 -- (רעגעלרַאפ) ָאקנעלעווע
 943 ,43 ,42 ,41 -- 'רד ,המלש רעגניטע

 ,348 ,('מַאב)

 ,457 -- 'רד ,וועשאילע
 .('מַאב) 491 -- לאוי ןיטנע
 ,431 -- (ימעיוב) עוואלס ןירטסע
 ,'מַאב) 203 ,224 -- .ה גרעבלעּפע
 ,('מַאב) 226 !(,מַאב) 222 -- אנכש ןײטשּפע

 ,416 ,467 ,('מַאב) 463 ,456 ,('מַאב) 5
 ,400 -- ןאמרעקע
 ,('מַאב) 91 -- קחצי רעטרע
 ,('מַאב) 470 ,(מַאב) 431 -- סקַאמ קירע
 .'מַאב) 4231 -- רָאטקיװ ךילרע

--- 8 --- 

 526 -- בקעי טַאּפ

 ,191 -- בקעי םהרבא אנריּפאּפ

 ,('מֲאב) 479 -- .י װָאקיגרעּפַאּפ

 ,215 --- ןיקשוּפ

 ,227 -- קחצי ןָאזכַאסייּפ

 ,('מַאב) 205 ,185 ,26 ,21 -- דוד יקסניּפ

8, 223, 224, 226, 227, 229, 2230, 231, 

 ,242 ,241 ,240 ,(מַאב) 238 ,236 ,2

 ,359 ,308 ,201 ,('מַאב) 281 ,('מַאב) 2

1, 198, 410, 425, 451, 4523, 454, 489, 

9. 72 
 ('מאב) 242 -- .מ סעניּפ

 ,426 -- הרש עלרעּפ
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 ,499 -- ףלָאדא ץטערעּפ

 .32/ -- עיסעה ץרפ

 ,37 -- ףסוייםייח ץרפ -

 .39 ,34 ,13 -- עלעדוי 'ר ץרּפ

 ,120 ,62 ,45 ,3/ ,32 -- עשוהייהנוי ץרּפ

2, 153, 154, 155, 195, 197, 401, 422, 

 ,135 ,124 ,62 ,(מַאב) 23 -- ןַאיצול ץרפ

 ,42 ,41 -- ריאמ ץרפ

 .50 ,33 -- השמ 'ר ץרפ

 ,35 ,('מַאב) 223 ,31 -- ַאזָאר סקַאליץרּפ

 ,'מַאב) 150 ,1237 ,117 ,(מַאב) 65 ,36/ -

 510 ,505 ,('מַאנ) 478 ,463 ,421 ,344 ,9

 ,515 ,('מַאב) 511 ,('מַאב)

 .411 ,461 ,269 ,('מַאב) 246 -- .י .י סוּפָארּפ

 ,461 ,212 -- חנ יקצולירּפ

 -- פ ---

 ,218 -- דוד קלַאפ
 ,59 -- לכימ רעלדיפ
 ,('מַאב) 417 -- בקעי ןַאמכיפ
 ,41 -- םירפא ןָאזלשיפ
 .('מאב) 410 -- ַאטרעב םיובנגייפ
 ,('מַאב) 410 -- ןָאעל םיובנגייפ
 ,5323 -- (רעלָאמ) השמ םולבנגייפ
 ,151 ,150 ,57 -- לחר גרעבנגייפ
 ,220 -- .ב רעברעפ
 .?'מַאב) 453 -- ענעלעה קנַארפ
 297 ,242 ,218 ,145 ,143 ,142 -- .ש גורפ

 ,521 ,464 ,416 ,('מַאב)
 ,416 -- .א ןיקדירפ -

 ,190 -- .ש .א גרעבדירפ
 405 ,448 ,196 ,('מַאב) 670 -- .י .מ דיירפ

 .('מַאב) 510 ,('מַאב)
 ,142 ,77 ,('מַאב) 24 ,19 -- דוד ןַאמשירפ

23, 172, 173, 174, 208, 209, 238, 
9, 240, 252, 390, 417, 452, 462, 472, 
 ,527 ,521 ,520 ,482 ,('מַאב) 0

 .('מַאב) 240 ,217 -- .ג .ע קנערפ

 -- צ ---

 ,('מַאב) 422 -- .נ רעקוצ
 ,115 -- םהרבא ןַאמרעקוצ
 ,248 ,158 -- רזעילא לפייווצ
 ,234 -- בקעי רעמזיוצ
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 ,217 -- .ש ןָאסנויצ
 ,130 ,124 ,122 ,116 ,113 -- .ל .ש ןָארטיצ

 ,158 ,155 ,153 ,('מַאב) 137 ,('מַאב) 2

 191 ,183 ,182 ,179 ,(מַאב) 170 ,9

 .('מַאב) 253 ,('מַאב)

 .479 ,285 ,274 ,('מַאב) 32 -- ןרהא ןילטייצ

 .480 ,479 ,(מַאב) 410 -- ןנחלא ןילטייצ

 ,('מַאב) 480 ,285 ,274 ,22 -- ללה ןילטייצ

9, 
 161 ,131 ,103 ,83 ,78 ,68 -- .י גרעבניצ

 .430 ,429 ,405 ,('מַאב)

 .452 ,41 -- רעדנַאסקעלַא םיוברעדעצ

 .42 ,41 -- ףסוי םיוברעדעצ

 == ק

 408 ,407 ,46 -- םירפא יקסװָאנַאגַאק

 ,502 ,('מַאב)
 .'מַאב) 62 -- דֹוד טוגָאק
 ,248 ,77 --- ירוא רענוואק
 ,211 -- קירנעה ןַאיצול ןָאק
 .452 -- .בא ןַאהַאק
 .(מַאב) 486 ,474 -- רַאזַאל ןַאהַאק

 ,('מַאב) 510 ,('מַאב) 504 -- .י .ח ןַאדזַאק

 | .('מַאב) 526 ,1

 .'מַאב) 453 -- יּפָארּפ ,סײדָאה .מ ןעלאק

 533 -- .א קינלָאק
 ,120 -- לחר רתסא יקסנימַאק
 .424 -- .י .א יקסגימַאק
 ,142 ,88 ,('מַאב) 79 -- 'רד ,קחצי רעגימאק

3. 
 .416 ,352 -- ַאירַאמ ַאקצינּפָאנָאק

 .512 ,511 -- .ס ןיקשורדנָאק
 ,116 -- רָאטנַאק
 .(מַאב) 87 -- 'רד ,.מ רעװָאסָאק

 .218 -- ףסוי דוד ןַאלּפַאק

 510 ,('מַאב) 399 -- רעטלַא ענזיצַאק

 475 404 -- קחצי ןָאסלענעצַאק

 .(מַאב) 90 -- .י .ח ןָאסלענעצַאק

 .405 --- הרוּפצ ווָאמוכַאנ-ןָאסלענעצַאק

 ,('מַאב) 207 -- רימידַאלװ ָאקנעלָארָאק

 .('מַאבב 8
 .500 -- יקסוװעשזרַאכוק
 .(מאב) 223 -- יּפָארּפ ,ּפָארּפ זלרַאשט דנוק

 .('מַאב) 299 -- .ד דנַאלרוק

 .41 -- ביל םהרבא דניורפרעדניק



 יקצניװַארּפ-טָארשריק
 ,212 ,('מַאב)

 ,18 ,(מַאב) 42 ,19 -- 'רד ,ףסוי רענזיולק
 ,('מַאב) 239 ,('מַאב) 181 ,140 ,('מַאב) 8
 ,523 ,521 ,464 ,('מַאב) 262 ,('מַאב) 3

 .('מַאב) 219 ,96 -- .א .י רענזואלק
 ,591 -- השמ ןַאמניילק

 ,522 -- .ז שטיוװָאנמלק

 ,('מַאב) 281 ,(מַאב) 61 -- .ב ןיקצעלק
 ,527 ,525 ,416 ,('מַאב) 2

 י. (('מַאב) 482 -- בקעי רענעק

 211 ,210 -- ףעזוי

 . ,533 ,('מַאב) 418 -- (רעלָאמ) .ב ָאקטַארק
 65 --- 3 יקסגירק

 -- ר --

 .('מַאב) 491 -- .א יָאבַאר

 520 ,(מַאב) 453 -- 'רד ,.א .א קַאבָאר

 .('מַאב)

 - שריה שטיוװָאניבַאר

 .'מֲַאב) 237 -- (דיגמ

 ,243 -- ןָאעל שטיווָאניבַאר

 ,155 ,116 -- .9 .ׁש שטיװָאניכַאר

 ,('מַאב) 200 ,(מַאב) 281 -- ךלמ שטיװַאר

3, 

 240 ,2713 ,244 ,18 -- .ח .י יקצינווַאר

 417 ,(מַאב) 415 ,(מַאב) 292 ,('מַאב)

 ,521 ,462 ,('מַאב)

 ,420 --- לוָאנאזאר

 .'מאב) 525 -- .י רעב ןעזָאר

 ,459 -- הנוי דלעפנעזָאר

 .('מַאב) 465 -- .ש דלעפגעזָאר

 ,('מַאב) 231 ,('מֲאב) 129 -- .ה גייווצנעזָאר |

 242 .,(מאב) 2238 ,(מאב) 237 ,2

 .'מַאב) 282 ,('מַאב)

 .'מאב) 221 -- לאומש יקסנַאשזָאר

 ,457 -- ףסוי קינלָאר

 ,82 -- ג"בלר

 .('מַאב) 454 -- .מ ןָאזלכימ-ןייטשניבור

 .('מַאב) 429 ,('מַאב) 428 -- .מ ןאמסעוויר

 .('מַאב) 115 -- .י קינמיר

 ('מַאב) 117 -- דוד םיובלגניר

 62 - (םייהלגניר) ענעלעה םיובלגניר

 ,119 ,118 ,117 ,114 ,('מַאב) 68 ,('מַאב)

1, 409, 410, 411, 515, 

 269 ,268 ,2239 ,211 -- םהרבא ןעזייר

 -טָאטש רענליוו)

 ,449 ,('מַאב) 292 ,288 ,211 ,('מַאב)
 ,4602 ,461 ,458 ,45/ ,455 ,('מַאבב 4
 ,('מֲאב) 468 ,('מַאב) 465 ,('מַאב) 23
 .481 ,413 ,472 ,('מַאב) 1

 ,('מַאב) 117 ,('מַאב) 46 ,;31 -- ןמלז ןעזייר
 150 ,(מַאב) 146 ,126 ,(מַאב) 0
 ,('מַאב) 178 ,171 ,(מַאב) 152 ,(מַאב)
 206 ,('מאב) 204 ,(מַאב) 196 ,5
 ,483 ,416 ,(מַאב) 230 ,212 ,(מַאב)
5, 521, 

 521 -- הרש ןעזייר
 ,456 -- (רעסישזער) טרַאהנייר
 ,108 ,41 -- בקעי ןַאמפייר
 ,84 ,82 ,54 ,52 ,21 -- ם"במר

 -- ׂש ---

 ,523 -- קרַאמ לַאגַאש

 ,481 ,('מַאב) 428 ,298 -- השמ טילַאש
 ,522 -- 'פָארּפ ,.ח .ח ָאריּפַאש
 ,452 ,400 -- דעמַאל ָאריּפַאש
 ,197 -- ןיטנַאטסנָאק ָאריּפַאש
 ,('מַאב) 410 -- עניגער ָאריּפַאש
 -- (גנולדנאהכוב) ןַאמרעקוצ ןוא ָאריּפַאש

6. 
 ,521 -- .ב ריפאש
 ,459 -- ןושרג ןַאמּפָאש
 43 ,('מַאב) 41 ,32 -- 'רד ,בקעי יקצַאש

 ,('מאב) 191 ,144 ,(מַאב) 69 ,('מַאב)
 ,('מַאב) 220 ,211 ,(מַאב) 210 ,6
 ,('מַאב) 267 ,('מאב) 266 ,(מַאב) 0
 ,('מַאב) 426 ,('מַאב) 423 ,('מַאב) 271

 .('מאב) 501 ,486 ,482 ,('מַאב) 1
 .115 -- ןרהא השמ סעקצאש
 ,151 ,(מַאב) 91 -- .י .י ץרַאװש
 ,247 -- (רעבעגסיורַא) גרעבצרַאװש
 .('מַאב) 480 -- קרַאמ דייווש
 ,81 ,80 ,79 -- .ב .א רעצייווש
 ,('מַאב) 521 -- .א ןַאמלוש
 ,43 -- ןמלק ןַאמלוש
 ,274 -- הדוהי גרעבנייטש
 521 -- .א ןַאמנייטש
 ,('מַאב) 478 -- ןַאמרעה קורטש
 .'מַאב) 40 -- יכדרמ רעלגירטש

 ,21 ,18 -- לארשי ןרעטש
 ,('מֲאב) 430 -- .ז יקסווָאקייש
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 .('מֲַאב) 422 -- .י רעפייש

 .'מַאב) 32 -- 'רד ,קחצי רעּפיש

 .41 ,38 -- דוד ןַאמפיש

 ,114 ,102 ,85 ,24 ,21 ,19 -- םכילע םולש

 ,135 ,134 ,133 ,1231 ,('מַאב) 120 ,8

6, 138, 140, 141, 142, 1423, 144, 

5, 146, /14, 148, 101, 163, 108 

 ,170 ,113 ,172 ,171 ,110 ,169 ,('מַאב)

8, 1811, 182, 182, 1844, 185, 190, 

8, 106, 207, 208, 209, 210, 217, 

 ,205 ,254 ,244 ,241 ,('מאב) 239 ,9

 ,363 ,340 ,212 ,211 ,('מַאב) 267 ,6
,409 ,406 ,403 ,394 ,270 ,5 

 ,443 ,442 ,441 ,41ג ,412 1
,453 ,452 ,449 ,448 ,44/ ,5 

 ,'מַאב) 494 ,482 ,414 ,42 ,464 1
537 ,536 ,535 ,526 ,4 

 ,493 ,492 -- .ש לאפיינש
 .('מַאב) 452 -- 'רד ,ירנעה דניקטינש
 / 119 -- ילעש
 ,('מַאב) 77 ,'מאב) 58 -- השמ יירעדנעש

 ,'מַאב) 206 ,('מַאב) 1
 .120 -- יקציננעש
 .454 -- ןָאזהרש

 ןעגנוטייצ .ןלַאנרושז ,רעכיב

 == א =

 190 -- (ןיוועל .ג 'רד) ,תונורכיז לסיב ַא

 ,('מַאב) 427 ,('מַאב) 423 ,211 ,204 ,('מַאב)

 .('מַאב) 0

 .('מַאב) 412 -- (ָאשײרָאב .מ) רוד ַא

 .('מַאב) 286 -- קדצ ילהא

 21 ,8-7 -- (1907 ,ענליו) געװ רעזדווא

 .('מַאב)

 .520 -- (סעדָא) ןבעל רעזדנוא

 -- (1925 ,עשיױַאװ) גנוטייצסקלַאפ רעזדנוא

7. 

 ,('מַאב) 9 -- (1948 ,י .נ) טײצ רעזדנוא

 .'מאב) 1

 411 -- (ןַאקשריה .צ) ךַאד ןייא רעמנוא

 .('מאב)

 .19 -- םוקפױא

 .191 ,143 ,72 -- ַאטילעַארזיא

 .'מַאב) 390 ,255 ,('מַאב) 156 -- ףסאיחא

 84 ,54 ,53 -- םימותו םירוא
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 210 -- (ייבשריה) ןבעל ןופ גנַאג ןיא

 4177 ,('מַאב) 4123 ,('מַאב) 4217 ,('מַאב)

 .(מַאב)

 ,('מַאב) 232 -- (ןאמרעב) ןרָאי ןופ ףיול ןיא

 -- (ןילטייצ) בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא

 .('מאב 480 ,(מַאבב 0

 41 -- (רעלגירטש .מ) רוד ןדמערפ ַא ןיא

 .(מַאב)

 | ,418 -- הכיא

 -- (וָאלָאקָאס .ג) |ןטייקכעלגעזרעּפ} םישיא

 ,('מאב) 77 ,(מַאב) 58 ,44 ,('מַאב) 1

 ,'מאב) 115 ,(מַאב) 112 ,('מַאבב) 1

 ,'מַאב) 144 ,(מַאב) 122 ,('מַאב) 9

 .'מֲאב) 214 ,('מַאב) 8

 - (('מאב) 2617 -- (שטייד) ללעווק-רוא םַא

 ,418 -- רתסא

 -- (סעקלַאזיץיװרוה) ןעװעג זיא לָאמ ַא

 . (מַאב) 487 ,('מַאבב 0

 .521 -- טילעַארזיא ןעקירעמַא

 ,232 ,226 ,185 -- (.י .ג) גנוטייצ רעטעברַא

2, 454. 

 138 ,('מַאב) 1237 ,11/ -- ןצרפ םורַא

 421 ,('מַאב) 2344 ,(מַאב) 150 ,('מַאב)

 ,511 ,510 ,418 ,(מַאב) 463 ,('מַאב)

 .('מַאב) 5

 -ַאעט .דיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא

 ('מאב) 426 -- עמַארד ןוא רעט

 .468 -- (שֵא .ש) לטעטש ַא

 -- ם -

 90 -- (1909 ,טַאלבנכָאװ) טסָאנשטשודוב
 -- (ןַאהַאק .בֹא) ןבעל ןימ ןופ רעטעלב

 .('מַאב) 2

 "סעדער ןוא וירב

 718 ,(מַאב) 74 ,('מַאב) 68 ,('מַאב) 7

 121 ,(מַאב) 118 ,('מַאב) 117 ,('מַאב)

 120 ,(מַאב) 125 ,124 ,123 ('מַאב)

 129 ,('מֲאב) 134 ,(מַאב) 132 ,('מַאב)

 161 ,(מַאב) 146 ,(מַאב) 141 ,('מַאב)

 183 ,(מַאב) 182 ,(מַאב) 170 ,('מַאב)

 198 ,('מַאב) 197 ,('מַאב) 196 ,('מַאב)

 210 ,(מַאב) 209 ,(מַאב) 205 ,('מַאב)

 220 ,(מַאב) 219 ,(מַאב) 218 ,('מַאב)

 227 ,('מַאב) 225 ,('מַאב) 222 ,('מַאב)



 231 ,(מַאב)

 251 ,(מַאֿב)

 209 ,(מַאב)

 234 ,('מַאב)

 252 ,('מַאב)

 277 ,(מַאב)

 ,('מֲאב) 390 ,316 ,(מַאב) 0 ,?מַאב)

 ,('מאב) 401 ,(מַאב) 294 ,(מַָאב) 2

 ,('מאב) 434 ,428 ,425 ,424 ,(מַאב) 2

 246 ,('מַאב)
 266 ,('מַאב)
 209 ,('מַאב)

9, 454, 455, 4601, 463, 411, 481, 

2, 483, 484, 480, 489, 491, 493, 

4, 4909, 506, 511. 

==={ 6 

 ,'מַאב) 85 -- 1951 ,ביבא לת ,תונוילג

 ,ץ'מַאב) 9 ,'מַאב) 181 ,(מַאב) 6

 243 -- (1945 ,,י .ג) ןבעל ןא קנַאדעג

 ,('מַאב)

 - (יקסנַא .ש) ןטפירש עטלמַאזעג

 ,'מַאב) 420 ,(מַאב) 8 ,'מַאב) 8

 ,'מאב) 1 ,'מַאב) 509 ,('מַאב) 5

 ,('מַאב) 2

 451 -- (ןירָאג .ב) ןטפירש עטלמַאזעג

 .('מַאב)

 -- (יקסוועשטניו .מ) קרעװ עטלמַאזעג

 .'מַאב) 5

 (5 .ב ,במָאלָאג .א) ןטפירש ענעבילקעג
 .'מַאב) 526 ,(מַאב) 313 --

 -- (תובשחמ לעב) ןטפירש ענעבילקעג
 .('מַאב) 457 ,('מַאב) 3

 172 -- (ווָאנבוד .ש) םזידיסח ןופ עטכישעג
 ,('מַאב)

 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ עטכישעג
 ..('מַאב) 242 -- (סעניּפ .מ)

 ,254 -- םיחרפ ןג

 -סיוא) םזילַאער ןשידי ןפ ןכירטשטנורג
 ,280 -- (1 רעדנעל

= 7 = 

 525 -- (דַארגָארטעּפ) ןבעל עשידיי סָאד
 ,('מַאב)

 ,430 ,61 -- 1914 ,עשרַאװ ,ןבעל סָאד
7 

 9 -- רעטכיד ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד
 107 ,'מַאב) 96 ,(מַאב) 85 ,(מַאב)
 113 ,('מַאב) 111 ,(מַאב) 108 ,(מַאב)
 ,('מַאב)

 424 - (ענליו) קלָאפ עשיד"ײ סָאד
 ,468 ,('מַאב)

 ןןפ עטכישעג יד .

 .'מַאב) 464 ,(מַאב) 417 -- רבד

 .'מַאב) 417 -- ריבד

 (טַאטשגזיא ןויצ'|ב) ןירפוסו ןינבר רוד

 .(מַאב) 3/ -- 4

 ,'מֲאב) 520 -- (סערייא .ב) אקווד

 521.  -- לקינָארק שיאושזז
 ('מַאב) 240 -- גנוטייצ-סקלָאּפ עשידיי יד

 ,462 -- עילימַאפ עשידיײ יד

 .481 -- (עגיר) עמיטש עשידיײ יד

 - 10 'נ ,(ביבאילת) טײק ענעדלָאג יד
 ,('מַאב) 230 ,('מַאב) 6 ,('מַאב) 5
 ,('מַאב) 308 ,('מַאב) 4 ,('מַאב) 9
 ,'מַאב) 410 ,(מַאב) 353 ,(מַאנ)) 0
 ,('מַאב) 454 ,(מַאב) 2 ,('מַאב) 7
 ,('מַאב) 402 ,(מַאב) 1 ,('מַאב) 9
 522 ,4/ ,(מאב) 44 ,12 1

 יא ןזעװ:לוש ןשידײ
 ,'מַאב) 504 -- ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא
 ,'מַאבב 0

 ,122 -- קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד
 ,146 ,(מַאב) 145 ,143 ,142 ,1411 ,0
 ,('מַאב) 163 ,161 ,(מַאב) 100 9
 ,174 ,172 ,171 ,110 ,169 ,(מַאב) 8
 ,184 ,182 ,180 ,179 ,176 ,(מַאב) 5
 ,209 ,207 ,(מַאב) 206 ,198 ,190 ,5
0, 217 219, 241, 244, 254, 447, 
9, 

 ,521 -- ןעיד

 322 -- (1940 ,4 יימ ,י .ג) גָאט רעד
 ,528 ,(מַאב) 51/ ,21 0 ,('מַאב)
 .'מַאב) 1

 (1916 ,גרוברעטעּפ) קנַאדעג רעשידיי רעד
 .'מַאב) 525 ,(מַאב) 429 --

 ,'מַאב) 486 ,414 ,468 -- געװ רעד
 ,'מַאב) 508 -- (. .ג) דנַאברַאפ רעד
 סעצרפ ןופ  דָאירעּפ רעלַאקידַאר רעד

 129 -- (1934 ,וועיק - וָאקרַאכ) ןפַאש
 ,('מַאב) 237 ,232 ,(מַאב) 1 ,('מַאב)
 ,('מַאב) 282 ,('מַאב) 242 ,(מַאב) 8

 ,('מַאב) 112 -- תורוד עשירַארעטיל יירד
 ,('מַאב) 117 ,(מַאב) 1 ,'מַאבב 0
 182 ,(מַאב) 159 ,(מַאב) 155 ,3
 ,4230 ,('מַאב) 191 ,('מַאב)

 321 -- (רומ .ט) ירעפ ןוא ןדערג רעד
 .('מַאב)
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 212 -- ןטסינַאמָאר ןוא רעלײצרעד

 .('מַאב) 259 ,('מַאב)

 ,('מַאב) 465 ,402 ,461 ,407 ,(מַאב)

8, 414. 

 292 ,(מַאב) 286 ,218 ,213 -- דוי רעד

 ,233 -- לדוי רעשיליוּפ רעד

 ײּפַאש .ל) רדח ןיא טײג רעבײרש רעד

 .('מַאב) 400 -- (ָאר

 == ה --

 .255 ,189 ,140 ,130 ,129 ,126 -- ףיסאה

 .'מַאב) 253 -- לוכשאה

 ,19 -- א"ישת ,ןויס 'ד ביבאילת ,רקובה

 .(מַאב) 464 ,(מֲאב) 390 ,(ימֲאב) 9

 ,115 ,94 ,89 ,85 -- (1876) רוא רקובה

 .'מַאב) 462 ,?מַאב) 165 ,('מַאב) 6

 332 ,(מַאב) 331 -- (ה"שת .י .ג) ראודה

 .(מַאב) 398 ,('מַאב)

 .523 ,468 ,462 ,(מַאב) 239 -- רוהה

 ,289 -- (עדיורב) םיחהו תדה

 ,(מַאב) 206 ,(מַאב) 145 -- דנירפדיוה

 ,244 ,('מַאב) 238 ,231 ,217 ,209 ,8

,449 266 - 
 462 ,390 ,243 ,(מַאב) 148 -- ןמזה

 ,521 ,520 ,('מַאב) 519 ,484 ,(מַאב)
2, 

 ,249 ,248 ,24/ ,245 ,239 ,225 -- ץחה
5, 311, 384, 386, 468, 469, 

 .'מאמ) 189 ,1230 ,116 -- םויה
 232 -- (ָאװיײ) וװ ,ןטפירש עשירָאטסיה

 .('מַאב)
 511 ,506 ,497 ,468 ,408 ,407 -- טנײה

 517 ,(מַאב) 516 ,(מַאב) 512 ,('מַאב)

 .'מַאב) 519 ,('מַאב)

 463 ,(מַאב) 462 ,('מַאב) 2390 -- ףסאזה

 ,('מַאב)

 .112 ,('מאב) 111 -- דיגזה

 .243 ,238 ,148 -- ץילזה

 .198 -- םימיענהו םיבהאנה

 .151 ,91 -- עיזעָאּפ עשיערבעה

 57 -- 1931 ץרַאמ 5 ,ןָאדנַאל ,םלועה

 ,422 ,398 ,('מַאב)

 .('מַאב) 206 -- (ןָאזעגיד) עלעשרעה

 ,408 ,402 ,254 ,(מַאב) 240 -- הפוצה

9, 523, 
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 ,131 ,120 ,115 ,(מַאב) 90 ,19 -- הריפצה

 ,'מַאב) 217 ,220 ,(מַאב) 188 ,0

7, 519. 

 ,111 ,89 ,87 ,85 ,719 ,18 -- (18716) רחשה

 .128 ,117 ,115 ,(מַאבב 3

 523 ,468 ,462 ,(מַאב) 431 -- חלשה

 216 ,(מַאב) 129 -- (31-30 'ב) הפוקתה

 .('מַאב)

 יח } -- 

 ,522 ,517 ,516 -- (עגליוו) יד ךָאװ

 233 ,230 -- (קַאװטיל .א) ןעוועג סָאװ

 282 ,('מַאב) 244 ,('מַאב) 243 ,('מַאב)

 ' ,('מַאב)

 .'מאב) 464 ,('מַאב) 238 -- דָאכסָאװ

 416 -- (םיובלטייט .א) ףײה רעװעשרַאוװ

 ,('מַאב)

 1926 ,ןטפירש רעװעשרַאװ

 .351 -- לרעגניפשטניוו

 (1936 ,ןועעיק) עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ

 .'מַאב) 466 ,280 --

 ,8 ,1 הייד

 .('מאב) 457 -- םיבתכ סרעטײװ .א

 -- ןפַאש ןיא ןוא ןבעל ןיא ,קעדַאלװ .ב

 ,('מַאב) 4

 .329 -- (1912ג) רעבירש עשידי ןגעװ

={ 26 

 -- (1920 ,סנַאעלראיוינ) ימע תב תונורכיז

 ,('מאב 64

 2 ח ---

 140 -- (1927 .ָאגַאקיש) טפירש:-שדוח

 .('מַאב)

 .'מַאב) 80 -- שטײט-שמוח
 ןיא דנַאטשפױא ןוא ןברוח

 -- (טַאטשײנ .מ) ָאטעג
 ./7 -- םירוענ תואטח

 רעװעשרַאװ

 .('מַאב) 2

 -- ט ---

 13 עקצַאמָאלט
 .?מַאב)

 525 -- (ןעזָאר .י .ב)



 421 ,(מַאב) 169 -- ןטפעהירעטַאעט

 430 ,('מַאב) 424 ,('מַאב) 422 ,(מַאב)

 .'מַאב) 431 ,('מַאב)

 525 --- (גייווצרעבליז) קיַאזָאמ-רעטַאעט

 ,('מַאב)

 רוטַארעטיל שידדי ףָא ירָאטסיה יהד

 ,170 ,('מַאב) 37 -- (1899 ,קרָאייוינ)

 ע= 5 =

 455 ,('מַאב) 454 -- 1922 ,רעטעלבָאװיי

 ,('מַאב)

 42 ,(מַאב) 36 -- 1937 ,רעטעלב ָאװי
 63 ,(מַאב) 62 ,(מַאב) 46 ,('מַאב)
 68 ,('מַאב) 67 ,(מַאב) 64 ,('מַאב)
 117 ,(מַאב) 97 ,(מַאב) 76 ,(מַאב)
 175 ,('מַאב) 171 ,(מַאב) 165 ,('מַאּב)
 2607 ,('מַאב) 206 ,('מַאב) 200 ,('מַאב)
 431 ,(מַאב) 269 ,('מַאב) 268 ,('מַאב)
 507 ,483 ,482 ,(מַאב) 481 ,('מַאב)

.520 ,521 ,35 

 ,('ב) 211 ,('מַאב) 43 -- 1941 ,רעטעלב-ָאוויי

 .('מַאב) 173 -- 1944 ,רעטעלביָאוויי

 69 ,(מַאב) 32 -- 1946 ,רעטעלב ָאװי

 230 ,(מַאב) 220 ,('מַאב) 196 ,(מַאֿב)

 271 ,(מַאב) 207 ,(מַאב) 266 ,('מַאב)

 329 ,(מַאב) 201 ,('מַאב) 6 ,('מַאב)

 387 ,('מאב) 226 ,('מַאב)

 429 ,(מַאב) 428 ,(מַאב) 423 ,('מַאב)

 454 ,(מַאב) 421 ,(מַאב) 420 ,('מַאב)

 ,;מַאב) 496 ,485 ,('מַאב) 456 ,('מַאב)

 ,('מַאב) 501 ,(מַאב) 499 ,('מאב) 8

 ,525 ,517 ,512 ,510 ,508 ,('מַאב) 6

 .('מַאב) 145 -- 1947 ,רעטעלבָאוויי

 .('מַאב) 533 -- 1949 ,רעטעלב-ָאװיי

 245 ,(מַאב) 148 -- 1950 ,רעטעלב ָאוװויי

 ,'מַאב) 473 ,('מַאב)

 .'מֲַאב) 484 ,(מַאב) 426 -- אאצ דנַאב

 .'מַאב) 85 -- (1937) 12 דנַאב

 .'מאב) 195 -- 7

 .'מאב) 207 -- 5

 221 -- (1 'ב) רעניטנעגרַא ןטפירשָאוװיי

 181 ,('מַאב) 179 -- רעבײרש עשידיי

 .'מַאב) 494 ,('מַאבב 4

 392 ,('מַאב)

 1523 ,(מַאב) 151 -- קעטָאילביב רעשידײ
 ,211 ,210 ,209 ,207 ,204 ,190 ,(מַאב)
2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
9, 220, 221, 224, 225, 226, 
 ,307 ,('מָאב) 209 ,241 ,244 ,2411 ,0
 406 ,393 ,(מַאב) 2390 ,(םָאב) 8

 ,468 ,46/ ,454 ,451 ,449 ,448 ,(מַאב)

.541 ,414 ,411- 

 -- (1909 ,עשרַאװ) טפירשנכָאװ עשידי
 .488 ,468 ,(םַאב) 2396 ,(מַאב) 1

 .א) רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ 2
 ,'מַאב) 428 ,(מַאב) 420 -- (גודקומ
 ,('מַאב) 454 ,(מַאב) 4 ,'מַאב) 9
 .('מַאב) 506 ,(מַאב) 3

 ,('מַאב) 192 -- (ענליװ) טלעװ עשידיי
 ,('מַאב) 370 ,(מַאב) 0 ,('מַאב) 8
 465 ,(מַאב) 457 ,413 ,(מַאב) 9
 ,50/ ,506 ,('מַאב) 504 ,468 ,(מַאב)
 ,524 ,522 ,520 ,(מַאב) 0

 ,454 -- (.י .ג) טַאלבגָאט רעשידי

 ,488 ,468 -- (1910) שידיי
 268 -- (ןהכ) רעדיליסקלָאפ עשידי

 ,('מַאב)
 ,'מַאב) 477 -- (קילעראג .ש) ּפעק עשידיי
 -ַאק .א) םײה רעד ןיא רעבײרש עשידיי

 .('מַאב) 502 ,(מַאב) 417 -- (קסוװָאנַאג
 ,('מַאב) 216 -- (' .ג) רוטלוק עשידי

 ,('מַאב) 331 ,('מַאב) ,207 ,('מַאב) 7
 ,('מָאב) 392 ,('מַאב) 387 ,(מַאב) 0
 / 460 ,(מַאב) 453 ,422 ,(מַאב) 6
 ,418 ,4/7 ,411 ,(מַאב) 464 ,(מַאב)
4, 526, 533, 

 ,196 -- ײװָאלָאס עלעסָאי
 824 ,52 -- הקזחה די
 ,221 ,208 ,153 ,143 -- ךעלטעלב'בוט'םוי

3, 225, 221, 228, 230, 231, 232, 
3, 234, 235, 236, /23, 2238, 239, 
0, 2411, 242, 243, 244, 245, 248, 
9, 255, /26, 2384, 385, 392, /40, 
 ,457 ,454 ,451 ,450 ,449 ,(מַאב) 46
8, 527 

 קישירק רעד ןפ טכיל ןיא ץרפ .? יי
 .'מַאב) 63 -- (1940 ,עגליוו)

 ,247 -- יתורפס טוקלי
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 ,'מַאב) 170 -- (ךיירפ .י .מ) םינשו םימי

 ,'מַאב) 510 ,('מַאב) 495 ,('מַאב) 6

 ,'מאב) 6

 -- (רענזיולק .י 'רד) 2 'ב ,םינובו םירצוי

 ,('מַאב) 3

 -- ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ןָאסלענעצַאק קחצי

 .(('מאב) 5

 5 דיי קילארשי

= 8 == 

 ,423 -- המותי יד עיסַאכ

 .('מַאב) 253 -- ןַאמשירפ דוד יכתכ לכ

 ,129 ,116 -- (ביבאילת) לארשי תסנכ

 .'מאב) 390 ,155 ,0

 ,520 ,(?מַאב) 24 -- (1919 ,סעדָא) תסנכ

 == ל --

 ,('מַאב) 37 -- 1901 ,עשרַאװ ,ףסאיחא חול
 ,468 ,462 ,(מַאב) 2

 ,'מַאב) 54 ,19 -- רעטעלב עשירַארעטיל
 ,228 ,226 ,225 ,224 ,223 ,('מַאב) 0
 424 ,(מַאב) 298 ,(מַאב) 237 ,9
 414 ,(מַאב) 449 ,('מַאב) 426 ,('מַאב)
 | ,519 ,489 ,486 ,482 ,('מַאב)

 ,21 ,20 -- ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטיל

 488 ,487 ,468 ,(מַאב) 426 ,9

 -- (1915 ,קרָאיײוינ) ןבעל ןוא רוטַארעטיל

 ,'מַאב) 392 ,('מַאב) 232 ,('מָאב) 2
 ,(מַאב) 459 ,('מַאב) 455 ,('מַאב) 3
 .522 ,488 ,416 ,414 ,411 ,(מַאב) 7

 ,384 ,248 -- (ץרפ) ןבעל ןוא רוטַארעטיל

5207 
 466 -- (קַאװטיל) ףמַאק ןוא רוטַארעטיל

 .('מַאב)

 533 ,(מַאב) 527 -- (1951 ,י .ג) עטיל

 .('מאב)

 .533 ,('מַאב) 215 -- ןצרפ קידנענעײל ;

 37 ,(מַאב) 33 ,31 -- (ןעזייר) ןָאקיסקעל

 150 ,('מַאב) 146 ,('מַאב) 46 ,('מַאב)

 ..מַאב) 204 ,('מַאב) 196 ,195 ,('מַאב)

 .('מַאב) 230 ,2

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל
  ,'מַאב) 422 ,('מַאב)

 423 -- רעטַאעט

502 

-- '( --- 

 531 ,('מַאב) 519 -- טנעמָאמ
 473 -- (ימלא .א) ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ

 496 ,(מַאב) 481 ,('מאב) 474 ,('מַאב)

 .('מֲאב) 505 ,('מַאב)

 -- (יקצַאש .י) 1942 ,412 ,לַאנרושז ןגרָאמ

 .'מַאב) 2

 .414 ,280 ,(מַאב) 2237 -- טיהיירפ"גרָאמ

 .'מַאב) 111 -- הנשמ דיגמ

 .'מַאב) 286 -- (ןָאסּפיל) רוד רודמ

 ,4 ,3 ,7 ,4 ,3 ידיד םיכובנ הרומ

 .'מַאב) 480 -- (דייוש .מ) ןצרפ טימ
 23/ -- (רמרמ .ק) עטכישעג'סנבעל ןיימ

 ,('מַאב)

 ,54 -- ןויגה תלמ

 208 .--- (גרעבמָאנ) קרעװ ןוא ןשטנעמ

 .('מַאב)

 .351 -- ישילשה ןימינב תועסמ
 -- ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ןָאסלעדנעמ .ש
 .('מַאב) 505 ,(מַאבב 2
 .335 ,23234 -- ךוב'השעמ
 436 -- (שֵא .ש) ןטײצ סחישמ
 54 -- הרות הנשמ

== 1 --- 

 -סָאמ ,ךובלמַאז רעשיפַארגָאילביב) ןציטָאנ
 .('מַאב) 115 -- (1930 ,עווק

 | .520 -- דךָאכסָאװ יװָאנ
 ,215 -- תוישעמ סרעװַאלצַארב ןמחנ 'ר

5, 400, 523 

 ,24 -- הדוהיב עדונ

 .('מַאב) 409 -- (ביבאילת) טלעוװוייינ

 ,333 -- (1934 ,עשרַאו) םינואגה תואלפנ

 == ס

 -- (1940 ,ועיק) רוטַארעטיל עשיטעיווָאס

 ,'מַאב) 456 ,('מַאב) 299 ,('מַאב) 71

 ,('מַאב) 410 ,('מַאב) 467 ,('מַאב) 3

7 492, 

 .176 -- ןינעפמעטס

 .249 ,224 -- הדגא ירפס

 .54 -- םירקיעה רפס

 216 -- (1901) הנשה רפס

 .('מַאב)

 464 ,('מַאב)



 = עו =

 ,844 ,532 -- םײח ץע

 268 -- (ןעזייר) ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזּפע

 ,'מאב) 292 ,288 ,('מאב) 269 ,(מַאב)

 ,('מַאב) 457 ,(מַאב) 454 ,(מַאב) 49

 ,411 ,('מַאב) 468 ,('מַאב) 3

 .סלדנַאה רעשידיי רעװעשרַאװ סגרעבלעּפע

 ,('מאב) 203 ,('מאב) 73 -- רַאדנעלַאק

9, 454, 

 טאטנופונ 5 .ענואקפמטנפ

 2232 -- (ללימ .ד) רעױב ןוא ןרענָאיּפ

 ,('מַאב)

 4715 ,('מַאב) 410 ,401 -- (קנורט) ןליופ

 .'מַאב) 533 ,('מַאב)

 ,232 ,24 -- עשוהי יה

 ,82 -- םידיגמ ירּפ

 201 4,('מַאב) 58 -- ןטיײקכעלנעזרעפ

 ,'מאב) 280 ,('מַאב) 206 ,('מַאב)

 .('מֲאב) 121 -- םירבעה ןויבתכו ץרּפ

 --(ליזיימ .ג) ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,,ל .י ץרּפ

 204 ,('מַאב) 196 ,(מַאֹב) 1602 ,2

 222 ,('מַאב) 209 ,('מַאב) 206 ,('מַאב)

 424 ,(מאב) 423 ,(מַאב) 236 ,('מַאב)

 ,495 ,493 ,485 ,('מַאב) 455 ,('מַאב)

 ,'מאב) 511 ,2396 -- (גרעכמָאנ) .ל .י ץרפ

 .'מאב) 519 ,('מַאבב 8

 -נעמ) ןפַאש ןוא ןבעל ןיז ,ל .י ץרּפ

 .('מַאב) 522 ,(מַאב) 401 -- (ןָאסלעד

 .('מַאב) 17 -- (רעגינ .ש) .ל .י ץרפ

 (מַאב) 97 ,'מַאב) 49 ,(מַאב) 3
 .('מַאב) 129 ,('מַאב) 3

--- 8 -- 

 .('מַאב) 502 -- עשרַאװ ,גנוטייצסקלָאפ
 ,308 ,201 -- (יקסניֿפ) יִבֹּצ עילימַאפ

 ,'מאב) 31 ,1929 יימ ןטס21 -- סטרעװרָאפ

 ינוי 5 ,'מַאב) 35 -- 1929 יימ ןט2

 154 ,152 ,120 ,('מַאב) 27 - 489

 197 ,'מַאב) 195 ,('מַאּב 155 ,('מַאב)

 ('מאב) 465 ,('מַאב) 454 ,422 ,('מַאּב)

 .('מַאב) 534 6

 .('מַאב 428 -- רבע ןטנעָאנ ןופ
 ,412 -- דירַאי םענופ

 227 -- ךובלמַאז ,(1922--1887) רָאי 5

 ,('מַאב)
 318 ,176 -- רעמורק רעד עקשיפ
 -- (ווָאקרֹוט .ז) ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארּפ

 ,('מַאב) 5

 ,407 ,330 -- (1904 ,גרוברעטעּפ) דניירפ
 ,506 ,501 ,(מַאב) 491 ,408 ,4064 ,2

 ,('מַאב) 458 -- עמיטש רעטעברַא עיירפ
 .'מַאב) 410 ,(מַאב) 4

=  --- 

 509 -- (דַארגָארטעּפ) טײצרָאי ןטשרע םוצ

 .('מאב)

 ,525 -- (ענליוו) טײצרָאי םוצ

 ,('מאֹב) 190 ,('מַאב) 144 -- טפנוקוצ

 ,'מאב) 210 ,(מַאב) 199 ,(מַאב) 1

 ,('מאב) 223 ,('מַאב) 220 ,(מַאב) 1

 ,'מַאב) 1 ,('מַאב) 230 ,6

 ,'מאב) 244 ,('מַאב) 2238 ,('מַאב) 3

 ,('מאב) 215 ,('מַאב) 268 ,(מַאב) 5

 ,('מאב) 253 ,('מַאב) 351 ,('מַאב) 5

 ,('מַאב) 448 ,('מַאב) 389 ,(מַאב) 5

 ,'מאב) 455 ,('מַאב) 452 ,('מַאב) 1

 ,('מַאב) 460 ,(מַאב) 458 ,(מַאב) 6

 467 ,(מאב) 405 ,464 ,(מַאב) 1

 ,493 ,491 ,418 ,416 ,413 ,411 ,('מַאב)

 ,532 ,526 ,524 ,509 ,507 ,('מַאב) 0

 ,('מַאב) 3/ -- 32 ,קסנימ ,טפירשטייצ

 .('מַאב) 422 ,0

 טיי ְק טיי

 (1951 רעבמעטּפעס) טסָאּפ .דיי רעדַאנַאק

 .'מַאב) 62 --

 4231 -- (קירע .מ) סעידוטש-עיצקורטסנָאק

 ,('מַאב)

 -- .לביב'סקלָאפ .די רעד וצ רשבמ לוק

 ,209 ,207 ,206 ,('מַאב) 3

 .('מֲַאב) 482 -- (רענעק .י) טינשרעווק

 .('מַאב) 508 -- (זירַאּפ) תועידי-רוטלוק

 .('ֿמֲַאֹב) 526 -- גנויצרעד ןוא רוטלוק

 ,('מַאב) 531 -- סדנוק רעד

 ,512 ,507 ,469 ,418 -- תלהק

 ,308 -- (עלעדנעמ) עלעשטנעמ עניילק

 .80 ,19 -- םירפוס תאנק

503 



 430 .(מַאב) 429 ,112 -- ינזישז ַאגינק

 .('מַאב) 520 ,('מַאב)

 יימ רעט19) רעלדָא רעדענעק

 .('מַאב) 1

 .('מֲַאב) 302 -- (םילשורי) רפס תירק

-- )7 

== ( --- 

 ,431 -- גנוטײצ ןַאמָאר
 ,418 -- תור
 8521 -- שטעיר

 עי -- ׁׂש =

 ,215 -- בוט םש לעב יחבש

 43 ,((מאב) 40 -- (קסנימ) ןרעטש

 | .('מַאב)
 ,420 ,418 -- םירישה ריש

 .('מאב) 238 -- (1932 יימ) ָאגַאקיש

 474 ,('מאב) 206 -- ךוב'םכילע םולש

 .('מַאב)

 ,412 ,151 -- סמיײח 'ר המלש

 .48 -- הרורב הפש

 491 -- (סװָאטַאנגיא ,רעכיבלמַאז) ןטפירש

 ,('מַאב)

 -- ת --

 ,420 -- םיליהת

 -- (רבוחל) השדחה תירבעה תורפסה תודלות

 ,('מַאב) 212 ,('מַאב) 111 ,('מַאב) 1

 ,3708 -- (עלעדנעמ) עבטה תודלות

 ,389 -- טורּפש ןבא יאדסח 'ר תודלות

 ,81 ,('מַאב) 79 -- ןוברעהל תפסות

 ׁש י ד יי

2 258, 38, 01, 08, 69, 14, 15, 76 

 ,8/ ,84 ,83 ,(מַאב) 82 ,17 ,(מַאב)

 ,130 ,127 ,120 ,114 ,(מַאב) 95 ,8

 ,165 ,160 ,157 ,155 ,153 זיב 132 ,1

961, 170, 172, 174, 116, 177, 178, 

0, 181, 1843, 184, 187, 188, 189, 

0, 195, 208, 211, 212, 213, 217, 

8, 219, 220, 223, 224, 232, 235, 

 ,245 ,244 ,243 ,240 ,(מַאב) 9

 ,253 ,250 ,249 ,248 ,24/ ,(מַאב) 6

4, 255, 256, 265, 266, 267, 273, 

4 2822, 284, 298, 299, 300, 314, 

564 

 ,248 ,344 ,339 ('מַאב) 330 ,3160 ,5

 ,368 ןיב 361 ,300 ,359 ,354 ,353 ,2

 זיב 378 ,377 ,376 ,315 ,312 ,311 ,9

 ,416 ,412 (םַאב) ,410 ,408 ,406 ,0
8, 419, 420, 422, 423, 424, 425 
 ,488 ,487 ,486 ,482 ,481 ,480 ,478 יב
9, 490, 491, 492, 496, 497, 408, 
 ,523 ,532 ,531 ,530 ֹויִב 502 ,501 0
 544 זיב

 שיערבשה

1 25, 38, 39, 40, 41, 63, /6, 68, 

 ,81 ,78 ,77 ,('מֲָאב) 76 ,15 ,14 ,12 9

3 84, 85, 81, 88, 89, 90, 91, 93, 

6, 105, 114, 115, 119, 124, 126, 121, 

 ,149 ,148 ,144 זיב 131 ,130 ,129 ,8

2, 155, 157, 158, 161, 164, 109, 173, 

 ,191 , ,'מַאב) 189 ,1844 ,1811 ,0

5, 197, 204, 211, 213, 217, 218, 219, 

 ,('מאב) ,239 ,237 ,234 ,225 ,224 ,1

,250 ,249 ,248 ,24/ ,246 ,245 ,3 

,2601 ,259 ,250 ,255 ,254 ,2538 ,2 

,299 ,294 ,291 ,284 ,282 ,278 ,265 ,2 

,383 ,382 ,311 ,311 ,364 ,311 ,0 

 זיב 392 ,391 ,390 ,389 ,288 ,185 ,4
 ,446 ,431 ,423 ,422 ,('מַאב) 417 ,406 ,9
 ,461 ,460 ,459 ,(מַאב) 454 ,4524 ,7
 ,468 ,467 ,('מַאב) 466 ,464 ,464 ,2
2, 41, 415, 486, 518, 521, 523, 
5, 526, 5233, 

 ץיוװַאנרעשס

,3958 ,391 ,3900 ,1822 ,4 

.492 ,491 ,490 ,489 ,1 

 ה ל כ ש ה
 ,('ֿמַאב) 100 ,97 ,89 ,88 ,55 1

3 1044, 107, 115, 127, 128, /13, 

2, 144, 145, 146, 149, 155, 158, 

1 164, 165, 169, 114, 115, 

3, 1844, 186, 221, 234, 201, 

 ,288 ,283 ,('מַאב) 282 ,218 ,2

 ,161 ,341 ,339 ,319 ,302 ,('מַאבב) 0

,401 ,6 

,40 ,9 

2, 363, 3064, 365, 2384, 408, 434, 

 ,535 ,506 ,(מַאב) 466 ,452 ,444 ,3

9, 541. 



 ,404 ,412 ,468 ,454 ,243 ,22/ ,4 םזילַאיצַאס
8 

9 29 88, 99, 160, 112, 122, 128, 
 רוטארעטיל ,לוש עשידיי יד - ,210 ,196 ,180 ,162 ,155 ,141 ,9
 רעדניק רַאפ 232 ,231 ,229 ,22/ ,226 ,225 4

,254 ,250 ,240 ,231 ,236 ,235 ,234 ,3 

,533 ,526 ,511 ,510 ,505 ,504 ,488 ,7 ,284 ,266 ,264 ,363 ,2362 ,213 ,6 

 3 ,456 ,455 ,450 ,449 ,(מַאב) 410 ,5
 ענימג רעוװעשרַאוװ ,489 ,482 ,416 ,46/ ,(מאב) 400 ,5
6, 502, 504, 505, 525, 529 

 213 ,(מַאב) 206 ,205 ,(מַאב) 7
 ,484 ,482 ,466 ,421 ,240 ,221 ,('מאב) םזינויצ

8, 155, 164, 184, 224, 234, 237, 6, 492, 493, 494, 495, 499, 500, 
 .527 ,519 ,510 ,508 ,502 ,1 ,482 ,('מַאב) 466 ,364 ,254 ,249 ,8

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ץרּפ י518 ,,4
 | רעוט ןוא רַאטקַאדער רעד ץ'רּפ

 רעבעגסױרַא
7, 406, 487, 488, 489, 504, 505, 506, 

8, 206, 207, 210, 211, 221, 224, 8, 509, 

 תועטיווקי ת
 יעג םייח רעד ןופ טָאה ,ןצרּפ ןופ יורפ עטייווצ יד ,ענעלעה

 ףיוא ןבעגעגנָא זיא סע יוװ ,םיובלגניר טשינ ןוא םייהלגניר ןסיײיה
 .ר"ַאא 118 ,117 ,114 ,68 ,63 7/ יד

 ,(ןימעיזב}| ןירטסע עוװַאלס :זיא טקורדעגּפָא) ימע"זב בקעי ןופ יױרפ יד ןיא ,421 יז ףיוא טנָאמרעד זיא סָאװ ,ןירטסע עװַאלס
 .| דנַאב :ןזָאלעגכרוד הרעח רעטצעל רעד ןיא זיא 416 'ז ףיוא

665 



 2816 ן}וטזס 86 16/זמותס 646 !זמץקתותגוז

 . 61 014 30 06 ןטת1ס 46 1952 6מ

 ןס8 1001/. 62:611008 21010010/0 1108.

 (ס68066מ 1234 -- 836808 8

 ת 9 קםכ 2 ז = 6 ם { } תם 6

 ןרָאװעג טקורדעג זיא ךוב עקיזָאד סָאד
 יירעקורד רעד ןיא ,1952 ינוי שדוח ןיא
 ַא רויפָאטָאלז רעדירב ןפ
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